
ПРОЄКТ                                                             

 

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 23 лютого  2021 року 

Про затвердження порядку денного  

ХІХ сесії Безлюдівської селищної ради VIII  

скликання 

 
 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 16  Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII скликання, 

селищна рада  

ВИРІШИЛА 

 

затвердити такий порядок денний ХІХ сесії селищної ради VIII скликання: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ХІХ СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 

 

1. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік. 

2. Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  

«БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - 

КОМУНАЛЬНОГО  ГОСПОДАРСТВА»  БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

(код ЄДРПОУ 14058308). 

3. Про припинення Комунального підприємства ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – 

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ ( 

код ЄДРПОУ 30357271). 

4. Про припинення Комунального підприємства ХОРОШІВСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО 

- КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО  

ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717). 

5. Про затвердження рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної 

ради від 13.12.2021 року № 636 «Про виділення та передачу із місцевого 



матеріального резерву Безлюдівської селищної ради до Харківського районного 

управління ГУ ДСНС України у Харківській області матеріальних цінностей. 

6. Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Безлюдівської селищної ради. 

7. Про затвердження рішення виконавчого комітету № 675 «Про 

затвердження Програми «Вчитель» Безлюдівської селищної ради на 2022 рік. 

8. Про затвердження рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної 

ради від 24.01.2022 року № 51  «Про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти Безлюдівської селищної 

ради. 

9. Про надання матеріальної  допомоги гр. Биковій Тетян. 

10.  Про надання матеріальної  допомоги гр. Биковій Тетяні. 

11.  Про затвердження Положення про порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян. 

12. Про затвердження Плану роботи  Безлюдівської селищної ради на 2022 рік. 

13.  Про звіти постійних комісій Безлюдівської селищної ради за 2021 рік. 

14. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунальних підприємств, засновником яких є 

Безлюдівська селищна рада. 

15. Про внесення змін до рішення ХVIIІ сесії VIIІ скликання «Про 

затвердження структури апарату управління Безлюдівської селищної ради та її 

структурних підрозділів на 2022 рік». 

16. Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом на 2022 рік. 

17. Про утворення служби «Соціальне таксі» та затвердження Положення про 

надання транспортної послуги «Соціальне таксі» Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради. 

18. Про передачу майна, що знаходиться у власності Безлюдівської селищної 

ради на баланс у статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної  ради «Комуненерго». 

19. Про передачу майна, яке знаходиться у власності Безлюдівської селищної 

ради на баланс, в оперативне управління відділу освіти Безлюдівської селищної 

ради 
20. Про передачу майна, яке знаходиться у власності Безлюдівської селищної 

ради на баланс  та  оперативне управління Комунальній установі «Центр надання 

соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради. 

21. Про преміювання селищного голови.  

22.  Про внесення змін до Положення відділу освіти Безлюдівської  селищної 

ради. 



23. Про затвердження Статуту Комунальної установи «Інклюзивно ресурсний 

центр» Безлюдівської селищної ради у новій редакції. 

24. Про передачу майна служби водопостачання та водовідведення, дільниці 

теплопостачання, що обліковується на балансі Комунального підприємства 

«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та 

господарське відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 

«Комуненерго». 

25. Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського селищного 

бюджету за 2021 року  (20526000000) (код бюджету). 

26. Про звернення до центральної влади та правоохоронних органів України 

щодо необхідності посилення боротьби з колаборантами. 

27. Про внесення змін до рішення Х сесії VIIІ скликання «Про створення 

Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Безлюдівської селищної ради 

28. Про звіти старост старостинських округів Безлюдівської селищної ради за 

2021 рік. 

29. Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради 

VІІІ скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами) 

(20526000000)  (код бюджету). 

30. Про внесення змін до «Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.». 

31. Про внесення змін до Програми «Поліцейський офіцер громади» 

Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2023 р. 

32. Про внесення змін до Комплексної Програми по захисту державного 

суверенітету, конституційного ладу, територіальної  цілісності України,  

протидії тероризму,  корупції та організованій злочинній діяльності на території 

Безлюдівської селищної ради  Харківської області на 2021 - 2024 роки 

33. Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, 

міст Харківського району до комунальної власності Безлюдівської селищної 

ради «КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040), перейменування 

підприємства та затвердження Статуту підприємства у новій редакції. 

34. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) із 

земель СВК «Харківська овочева фабрика», ділянка № 483 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Захарову Юрію 

Валерійовичу (затвердження ТД, ділянка кадастровий номер 

6325155600:01:001:1100, площею 0,2226  га, угіддя – рілля, надана у власність 

згідно розпорядження ХРДА 2011 р.) 

35. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки №793 із земель 

КСП «Червоний партизан», для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу її у власність гр. Сухановій Тетяні Олексіївні  



(передача у власність ЗД кадастровий номер 6325181500:03:003:0066, 

площею 0,4204 га (угіддя – рілля) 

36. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки №455 із земель 

СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність  гр. 

Івановій Любові Юріївні (затвердження ТД і передача у власність ЗД 

кадастровий номер 6325155600:01:001:1366, площею 0,2225 га (угіддя – рілля) 

37. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки №748 із земель 

СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. 

Григор'єву Олександру Володимировичу (затвердження ТД і передача у 

власність ЗД кадастровий номер 6325155600:01:001:1365, площею 0,2143 га 

(угіддя – рілля) 

38. Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки №454 із земель 

СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність гр. 

Косьміну Олександру Євгеновичу (затвердження ТД і передача у власність ЗД 

кадастровий номер 6325155600:01:001:1364, площею 0,2226 га (угіддя – рілля) 

39. 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. 

Прудніковій Галині Володимирівні (згідно сертифікату на земельну частку 

(пай) серія: ХР №0255661) 

40. 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. Негуторову Ігору 

Федоровичу (згідно сертифікату на земельну частку (пай) серія: РН № 886823) 

41. 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. 

Овчаренко Віолетті Важиківні (згідно сертифікату на земельну частку (пай) 

серія: РН №898542)  

42. Про внесення змін до п.1 рішення Х сесії VIІІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 15.06.2021 р. «Про виділення в натурі (на місцевості) 

земельної ділянки № 575 із земель колишнього КСП «Червоний партизан» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу її у 

власність  гр. Маляр Вікторії Вікторівні» (технічна помилка в площі ділянки: 

змінили  з «0,9107 га» на «0,9105 га»)  



43. Про внесення змін до п.п. 2, 3 рішення V сесії VIІІ скликання 

Безлюдівської селищної ради від 09 лютого 2021 р. «Про передачу у власність 

земельної ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

гр. Гайденко К.М. на території Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області» (зміни в кадастровому номері: з 

«6325155600:01:002:0445» на «6325155600:01:002:0455»)   

44. Про внесення змін до п. 2 рішення ХІІ сесії VIІІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 30 серпня 2021 р. «Про виділення в натурі (на місцевості) 

земельної ділянки № 1352 із земель СВК «Харківська овочева фабрика» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та безоплатну 

передачу її у власність  гр. Дробіні Надії Миколаївні» (технічна помилка в 

площі ділянки: змінили  з «0,2267 га» на «0,2264 га»)   

45. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Джерельній, буд. 46 в смт Хорошеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Вітренко Наталі Дмитрівни 

(кадастровий номер 6325159100:00:012:0113, площею 0,1500га)  

46. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Мовчанівська, 26 в с. Мовчани Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Ковтуну Миколі Петровичу (кадастровий 

номер 6325181203:00:001:0122, площею 0,2500га) 

47. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Степова, буд. 8-А в с. Котляри Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Рибальченко Валентні Федорівні 

(кадастровий номер 6325181201:00:005:0079, площею 0,1200га, є право 

власності- держакт) 

48. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Клубничній, буд. 5 в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Чаплигіну В'ячеславу 

Михайловичу (кадастровий номер 6325155600:00:031:0086, площею 0,1500га) 

49. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Чкалова, 8 в смт Васищеве Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Реброву Миколі Васильовичу 

(кадастровий номер 6325156400:00:020:0039, площею 0,1500га) 

50. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Чкалова, буд. 10 в смт Васищеве Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Русанову Сергію Івановичу 

(кадастровий номер 6325156400:00:020:0040, площею 0,1500га) 

51. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 



вул. Пушкіна, 41 в смт Васищеве Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Дубровіну Сергію Миколайовичу 

(кадастровий номер 6325156400:00:015:0148, площею 0,1500 га) 

52. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) в'їзд 

Ромашин, 20 в смт Васищеве Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Ауловій Світлані Григорівні 

(кадастровий номер 6325156400:00:017:0131, площею 0,1500 га)  

53. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Швеченка, буд. 72, в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Петренко Аліні Миколаївні 

(кадастровий номер 6325156400:00:007:0185, площею 0,1483 га)  

54. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Слобідській, 51 в смт Васищеве Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Макарову Олександру Вячеславовичу 

(кадастровий номер 6325156400:00:008:0116, площею 0,1197га). 

55. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Лісна, 54 в с. Подольох Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у спільну сумісну власність гр. Дьогтєву Олексію 

Петровичу та Поповській Ірині Петрівні (кадастровий номер 

6325156401:00:001:0068, площею 0,2500га)   

56. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Зміївська, 7 в с. Темнівка Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Сас Тамарі Олександрівні (кадастровий 

номер 6325181503:00:002:0099, площею 0,2097га)   

57. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Шубінській, 36 в с. Шубіне Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Мазаєвій Зої Прокопівні (кадастровий 

номер 6325181505:00:003:0023, площею 0,1346га)  

58. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Тепличній, 2 в с. Кирсанове Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у спільну сумісну власність гр. Головіну Олексію 

Володимировичу та Лук'яновій Тетяні Вікторівні (кадастровий номер 

6325181502:00:002:0015, площею 0,2500 га)  

59. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Тепличній буд. 29-а в с. Кирсанове Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Москаленко Анастасії 

Прокопівні (кадастровий номер 6325181502:00:002:0016, площею 0,2409 га)  



60. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Тепличній буд. 65 в с. Кирсанове Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Русановій Наталі Петрівні 

(кадастровий номер 6325181505:00:003:0029, площею 0,2500 га)  

61. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Польовій, буд. 10-А в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Ширай Олександрі Іванівні 

(кадастровий номер 6325181501:00:002:0057, площею 0,2387 га)  

62. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Лісній, буд. 20 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Ходирєвій Олені Юріївні (кадастровий 

номер 6325181501:00:001:0045, площею 0,2500 га)  

63. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Лісній, буд.№  31 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Старовій Наталії  Володимирівні 

(кадастровий номер 6325181501:00:001:0060, площею 0,2500 га) 

64. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Зеленій, 8 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у власність гр. Скоробогатській Вірі Михайлівні 

(кадастровий номер 6325181501:00:013:0024, площею 0,2500 га)  

65. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Зелена, буд. 10 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Кравцовій Людмилі Іванівні 

(кадастровий номер 6325181501:00:013:0023, площею 0,2500га) 

66. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Лікарській, буд. 5 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Старову Володимиру 

Леонідовичу (кадастровий номер 6325181501:00:011:0049, площею 0,1460га) 

67. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Лікарській, буд. 17 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Стешенку Валентину 

Олександровичу (кадастровий номер 6325181501:00:011:0050, площею 

0,2500га) 

68. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Шкільній, 35 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області та 



передачу її безоплатно у власність гр. Холмовській Аллі Леонідівні 

(кадастровий номер 6325181501:00:012:0041, площею 0,2500га) 

69. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Центральній, буд. 20а в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Старовій Валентині Василівні 

(кадастровий номер 6325181501:00:010:0039, площею 0,0929га) 

70. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Центральній, буд. 44 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Бєлевцову Михайлу 

Костянтиновичу (кадастровий номер 6325181501:00:011:0051, площею 

0,2500га) 

71. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Центральній, буд. 53 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Мудрій Людмилі Кузьмінічні 

(кадастровий номер 6325181501:00:004:0024, площею 0,2500га) 

72. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Центральній, 62 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Тинді Ірині Володимирівні 

(кадастровий номер 6325181501:00:011:0052, площею 0, 1757га) 

73. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Центральній, 126 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Оберемку Юрію Олексійовичу 

(кадастровий номер 6325181501:00:012:0042, площею 0,2500 га) 

74. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по 

вул. Поштовій, буд. 20 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Кулику Володимиру Івановичу 

(кадастровий номер 6325181501:00:004:0032, площею  0,2400 га) 

75. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Перемоги(біля будинку №157) в смт Безлюдівка 

Харківського району Харківської області та передачу її безоплатно у власність 

гр. Черкасовій Марині Валеріївні (кадастровий номер 6325155600:00:035:0083, 

площею 0,3000 га). 

76. Про укладання договору суперфіцію на земельну ділянку комунальної 

власності по вул. Шкільній, 22 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області для реконструкції приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

Департаментом капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації. 



77.  Різне 

77.1 Аксьонова О.М. про підсумки роботи ПП «Слуга народу» за 2021 рік та 

безпекову ситуацію в Україні. 

77.2 Стасєва Я.Ю. стосовно щорічного декларування за звітний 2021 рік та 

стосовно уникнення можливого прямого чи потенційного конфлікту інтересів. 

 

 

 

Безлюдівський селищний голова                   Микола КУЗЬМІНОВ 



 
                                                                                                               ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

                                            XІХ сесія VІІІ скликання 

          

РІШЕННЯ 

від 23 лютого 2022 року                         

 

регуляторних актів на 2022 рік 

 

Керуючись статтею  26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на  виконання Закону України "Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності", з метою забезпечення прозорості 

у сфері господарської діяльності в частині планування, підготовки проєктів 

регуляторних актів, враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, 

економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити План діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 

2022 рік (додається). 

2. Загальному відділу Безлюдівської селищної ради забезпечити 

оприлюднення даного рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної 

ради (khbsr.gov.ua.). 

3. Відділам Безлюдівської селищної ради при здійсненні державної 

регуляторної політики керуватись Законом України “Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.) 

 

 

Безлюдівський селищний голова                              Микола КУЗЬМІНОВ 

 
Рішення підготував: 

Начальник юридичного відділу 

Ольга МАРТИНЕНКО (0632075050) 

 

Про затвердження плану 

діяльності з підготовки проєктів  



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням XІХ сесії Безлюдівської селищної 

ради VIIІ скликання від 15 лютого 2022 р. 

«Про затвердження плану діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 

рік». 

 

 

ПЛАН  

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів на 2022 рік  

 

 
№ 

п/п 

Вид 

проекту 

Назва проекту Мета прийняття Строк 

підгото

вки 

Розробник 

проекту 

1 Рішення 

селищної 

ради 

Положення про 

порядок 

відчуження майна, 

що є комунальною 

власністю 

Безлюдівської 

селищної ради 

Регулювання 

порядку відчуження 

комунального майна 

з метою його 

відчуження за 

конкурентною 

ціною    

І-ІІІ 

квартал 

2022 

року 

 

Відділ з питань 

економічного 

розвитку, 

інвестиційної 

діяльності та 

комунального 

майна 

Безлюдівської 

селищної ради 
 

2 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення  

ставок та пільг із 

земельного податку 

на території 

Безлюдівської 

селищної ради  

Регулювання 

земельних відносин, 

ефективне 

використання 

земельного фонду 

селищної ради,  

приведення  ставок 

земельного податку  

у відповідність до  

вимог чинного 

законодавства  

І-ІІ 

квартал 

2022 

року 

Відділ земельних 

відносин та 

комунальної 

власності, 

фінансовий відділ  

3 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення 

ставок єдиного 

податку на 

території 

Безлюдівської 

селищної ради 

Для врегулювання 

питання 

оподаткування 

підприємницької 

діяльності у 

відповідності до 

норм податкового 

законодавства 

України 

І-ІІ 

квартал 

2022 

року  

Фінансовий відділ, 

Відділ з питань 

економічного 

розвитку, 

інвестиційної 

діяльності та 

комунального 

майна 

Безлюдівської 

селищної ради  
4 Рішення 

селищної 

ради 

Про встановлення 

ставок та пільг із 

сплати податку на 

нерухоме майно, 

відмінне від 

земельної ділянки 

Для врегулювання 

питань 

оподаткування, 

Приведення ставок 

податку на нерухоме 

майно у 

І-ІІ 

квартал 

2022 

року 

Фінансовий відділ, 

Відділ з питань 

економічного 

розвитку, 

інвестиційної 

діяльності та 

https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/


відповідність до 

норм податкового 

законодавства 

України 

комунального 

майна 

Безлюдівської 

селищної ради 

 

5 Рішення 

селищної 

ради 

Про затвердження 

Порядку 

використання 

бюджетних коштів 

для участі 

Безлюдівської 

селищної ради в 

організації та 

фінансуванні 

ремонту 

багатоквартирних 

житлових будинків 

З метою 

визначення 

механізму 

залучення коштів 

селищного 

бюджету на 

фінансування 

проведення робіт 

капітального 

ремонту 

(реконструкції, 

модернізації) в 

багатоквартирних 

будинках 

Безлюдівської 

селищної ради 

та встановлення 

основних умов та 

принципів взаємодії 

органів місцевого 

самоврядування та 

співвласників 

багатоквартирних 

будинків у 

проведенні робіт 

поточного та 

капітального 

ремонтів 

(реконструкції, 

модернізації) 

житлового фонду 

територіальної 

громади 

І-ІІ 

квартал 

2022 

року 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

юридичний відділ,  

Відділ з питань 

економічного 

розвитку, 

інвестиційної 

діяльності та 

комунального 

майна 

Безлюдівської 

селищної ради 

 

*назви проєктів регуляторних актів можуть бути змінені під час їх розробки     

 

 

Секретар Безлюдівської 

селищної ради                                                                   Яна СТАСЄВА 

 

 

 
 



                                                ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIХ сесія VІІІ скликання 

          

РІШЕННЯ 

від 23 лютого 2021 року                                                         

 

Про припинення 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА  «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ 

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО  

ГОСПОДАРСТВА»  БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код 

ЄДРПОУ 14058308) 

 
У зв’язку з відсутністю здійснення господарської діяльності 

КОМУНАЛЬНИМ ПІДПРИЄМСТВОМ «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308), враховуючи 

Рішення від 10 грудня 2020 року Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області ІІ пленарного засідання І сесії VІІІ скликання «Про 

початок реорганізації Котлярівської сільської ради, Хорошевської селищної 

ради, Васищівської селищної ради, Лизогубівської сільської ради, що увійшли 

до складу Безлюдівської селищної ради», 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, 59,60,30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»,враховуючи також висновки постійної комісії з питань спільної 

власності територіальних громад, житлово-комунального господарства та 

цивільного захисту,  селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Припинити юридичну особу КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО - 

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308),  розташованого  за адресою: 62489, 

Харківська область, Харківський район, селище міського типу Безлюдівка, 

вул. Кооперативна, будинок 30, квартира 2, шляхом ліквідації. 

2. Створити комісію з припинення КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308)  шляхом ліквідації та визначити 



місцезнаходження комісії з припинення за адресою: 62489, Харківська 

область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, буд. 48. 

       3. Покласти на комісію з припинення КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308)    повноваження щодо вжиття 

всіх необхідних організаційно - правових заходів, передбачених чинним 

законодавством України, щодо ліквідації КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308),  у тому числі: 

3.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи -  КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» 

БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308),  

розташованого  за адресою: 62489, Харківська область, Харківський район, 

селище міського типу Безлюдівка, вул. Кооперативна, будинок 30, квартира 2 

в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

3.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення  юридичної особи КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 

«БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308). 

3.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

3.4. Повідомити  у встановленому чинним законодавством України 

порядку працівників КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308) про можливе наступне їх вивільнення у 

зв’язку з ліквідацією  підприємства. 

        3.5. Провести інвентаризацію майна підприємства та в разі наявності 

залишків майна, передати його на баланс Безлюдівської селищної ради. 

3.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 

зобов’язаннями комунального підприємства. 

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 КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308). 

4. Зобов’язати керівника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 



РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308) передати всі бухгалтерські, фінансові та інші 

документи, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності 

підприємства, в тому числі печатку підприємства, Голові ліквідаційної комісії, 

з дня затвердження її складу. 

5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  

питань спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту Безлюдівської селищної ради (Чечуй І.В.) 

 

 

  

Безлюдівський селищний голова                  Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець 

Начальник юридичного відділу  

Безлюдівської селищної ради 

Ольга МАРТИНЕНКО (0632075050) 

 



                                            ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIХ сесія VІІІ скликання 

          

РІШЕННЯ 

від 23 лютого 2021 року                                                        

    

 

Про припинення Комунального підприємства 

ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ  

( код ЄДРПОУ 30357271) 

 
У зв’язку з відсутністю здійснення господарської діяльності Комунальним 

підприємством  ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 

30357271), враховуючи рішення від 10 грудня 2020 року Безлюдівської 

селищної ради Харківського району Харківської області ІІ пленарного 

засідання І сесії VІІІ скликання «Про початок реорганізації Котлярівської 

сільської ради, Хорошевської селищної ради, Васищівської селищної ради, 

Лизогубівської сільської ради, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 

ради», 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, 59,60,30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи також висновки 

постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад, житлово-

комунального господарства та цивільного захисту,   селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Припинити юридичну особу Комунальне підприємство 

ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271),  

розташованого  за адресою: 62495, Харківська область, Харківський район, 

селище міського типу Васищеве, вул. Орєшкова, будинок 49, шляхом 

ліквідації. 

2. Створити комісію з припинення Комунального підприємства 

ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271) шляхом 

ліквідації та визначити місцезнаходження комісії з припинення за адресою: 



62489, Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. 

Зміївська, буд. 48. 

       3. Покласти на комісію з припинення Комунального підприємства 

ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271)   

повноваження щодо вжиття всіх необхідних організаційно - правових заходів, 

передбачених чинним законодавством України, щодо ліквідації Комунального 

підприємства ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271),  у тому 

числі: 

 

3.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи -  Комунальне підприємство ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ 

ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 

30357271),  розташованого  за адресою: 62495, Харківська область, 

Харківський район, селище міського типу Васищеве, вул. Орєшкова, будинок 

49 в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

3.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення  юридичної особи Комунальне підприємство ДЕРЖАВНЕ 

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271). 

3.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному чинним 

законодавством України. 

3.4. Повідомити  у встановленому чинним законодавством України 

порядку працівників Комунального підприємства ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО – 

КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

(код ЄДРПОУ 30357271)  про можливе наступне їх вивільнення у зв’язку з 

ліквідацією  підприємства. 

        3.5. Провести інвентаризацію майна підприємства та в разі наявності 

залишків майна, передати його на баланс Безлюдівської селищної ради. 

3.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 

зобов’язаннями комунального підприємства. 

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 Комунального 

підприємства ДЕРЖАВНЕ  ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271). 

 

4. Зобов’язати керівника Комунального підприємства ДЕРЖАВНЕ 

ЖИТЛОВО – КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271)  передати всі бухгалтерські, 

фінансові та інші документи, що стосуються ведення фінансово-господарської 

діяльності підприємства, в тому числі печатку підприємства, Голові 

ліквідаційної комісії, з дня затвердження її складу. 



5.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  

питань спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту Безлюдівської селищної ради (Чечуй І.В.) 
 

 

  

Безлюдівський селищний голова                  Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець 

Начальник юридичного відділу  

Безлюдівської селищної ради 

Ольга МАРТИНЕНКО (0632075050) 

 



                                                                                                   ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIХ сесія VІІІ скликання 

          

РІШЕННЯ 

від 23 лютого 2021 року                                                        

    

 

Про припинення Комунального підприємства ХОРОШІВСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО - ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЖИТЛОВО - КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО  

ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717) 

 
У зв’язку з відсутністю здійснення господарської діяльності Комунальним 

підприємством ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 

30588717), враховуючи Рішення від 10 грудня 2020 року Безлюдівської 

селищної ради Харківського району Харківської області ІІ пленарного 

засідання І сесії VІІІ скликання «Про початок реорганізації Котлярівської 

сільської ради, Хорошевської селищної ради, Васищівської селищної ради, 

Лизогубівської сільської ради, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 

ради», 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, 59,60,30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»,враховуючи також висновки 

постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад, житлово-

комунального господарства та цивільного захисту,   селищна рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

1. Припинити юридичну особу Комунальне підприємство  

ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПОБУТОВОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717),  

розташованого  за адресою: 62466 Харківська область, Харківський район, 

селище міського типу Хорошеве, вул. Червоноармійська, буд. 33 шляхом 

ліквідації. 

2. Створити комісію з припинення Комунального підприємства 

ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 



ПОБУТОВОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717)  шляхом 

ліквідації та визначити місцезнаходження комісії з припинення за адресою: 

62489, Харківська область, харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 

буд. 48. 

       3. Покласти на комісію з припинення Комунального підприємства 

ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПОБУТОВОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717)   

повноваження щодо вжиття всіх необхідних організаційно-правовоих заходів, 

передбачених чинним законодавством України, щодо ліквідації Комунального 

підприємства ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 

30588717),  у тому числі: 

3.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи -  Комунальне підприємство  ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-

ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-

КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО  

ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717),  розташованого  за 

адресою: 62466 Харківська область, Харківський район, селище міського 

типу Хорошеве, вул. Червоноармійська, буд. 33 в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

3.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення  юридичної особи Комунальне підприємство  

ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 

ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 

ПОБУТОВОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717). 

3.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню, до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 

чинним законодавством України. 

3.4. Повідомити  у встановленому чинним законодавством України 

порядку працівників Комунального підприємства  ХОРОШІВСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО  

ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717) про можливе наступне їх 

вивільнення у зв’язку з ліквідацією  підприємства. 

        3.5. Провести інвентаризацію майна підприємства та в разі наявності 

майна передати його на баланс Безлюдівської селищної ради. 

3.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами та 

зобов’язаннями комунального підприємства. 

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 Комунального 

підприємства  ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ 

УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 



ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО  ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 

30588717). 

4. Зобов’язати керівника Комунального підприємства  ХОРОШІВСЬКЕ 

ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО  

ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717) передати всі бухгалтерські, 

фінансові та інші документи, що стосуються ведення фінансово-господарської 

діяльності підприємства, в тому числі печатку підприємства, Голові 

ліквідаційної комісії, з дня затвердження її складу. 
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з  

питань спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту Безлюдівської селищної ради (Чечуй І.В.) 

  

 

Безлюдівський селищний голова                  Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

Виконавець 

Начальник юридичного відділу  

Безлюдівської селищної ради 

Ольга МАРТИНЕНКО (0632075050) 

 



 
 

ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА                                       

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 лютого 2022 року                                                              

 
Про затвердження рішення виконавчого комітету  

Безлюдівської селищної ради від 13.12.2021 року  

№ 636 «Про виділення та передачу із місцевого матеріального резерву 

Безлюдівської селищної ради до Харківського районного управління ГУ 

ДСНС України у Харківській області матеріальних цінностей 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 19 Кодексу цивільного захисту України, Порядку створення та 

використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій (зі змінами), затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 року № 775, відповідно до Програми 

забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2024 роки, затвердженої рішенням ХIІ 

сесії Безлюдівської селищної ради VIІI скликання від 30 серпня 2021 року (зі 

змінами), відповідно до протоколу місцевої комісії з питань техногенно-

екологічної безпеки та надзвичайних ситуацій Безлюдівської селищної ради 

№13 від 10 грудня 2021 року, враховуючи лист Харківського районного 

управління ГУ ДСНС України у Харківській області від 09 грудня 2021 року     

№ 320/3143 та рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 

№636 від 13 грудня 2021 року, відповідно до статті 91 Бюджетного кодексу 

України та з метою здійснення запобіжних заходів у разі виникнення 

надзвичайних  ситуацій та ліквідації надзвичайних ситуацій, небезпечних подій 

та гасіння пожеж (10200 НС У НАСЛІДОК ПОЖЕЖ, ВИБУХІВ; 20600 НС, 

ПОВ’ЯЗАНИХ З ПОЖЕЖАМИ В ПРИРОДНИХ ЕКОЛОГІЧНИХ 

СИСТЕМАХ) на території селищної ради, керуючись статтями 26, 59, 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 рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної 

ради №  636 від 13.12.2021 року  (додається). 

2. Виділити з місцевого матеріального резерву Безлюдівської селищної 

ради для пожежно-рятувальних підрозділів Харківського районного управління 

ГУ ДСНС України у Харківській області для виконання заходів, спрямованих 

на запобігання, ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків для проведення заходів щодо недопущення 

виникнення надзвичайних ситуацій та подій, пов’язаних з лісовими пожежами 

та пожежами в природних екосистемах в пожежонебезпечний період на 

території Безлюдівської селищної ради Харківського району, а саме: 

 - рукава пожежні – d-51 мм з гайками  в кількості 26 (двадцять шість) 

штук; 

- взуття захисне – 30 (тридцять) пар. 

3. Передати Харківському районному управлінню ГУ ДСНС України у 

Харківській області матеріальні цінності визначені у п.2.  

4. Харківському районному управлінні ГУ ДСНС України у Харківській 

області підготувати інформацію (звіт про використання матеріальних цінностей 

зазначених у п.2) до кінця другого кварталу 2022 року, через сектор з питань 

цивільного захисту Безлюдівської селищної ради. 

5. 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 бюджету, економіки, фінансів та 

комунальної власності (Підкопай А.Б.). 

 

 

 

 

Безлюдівський селищний  голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ 
 

 

 

 

 

 

 

 

Проєкт-рішення підготував: 

Завідувач сектору з питань цивільного захисту Безлюдівської селищної ради –  

Панченко Сергій Володимирович, моб.тел. 066 - 89 – 337 – 80. 



 

 

ПРОЄКТ 

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XIX сесія     VIII скликання 

РІШЕННЯ 

  

від 23 лютого 2022 року  

Про створення відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» 

Безлюдівської селищної ради 

 

 

 Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 20.02.2013 №118 «Про затвердження Примірного Положення про 

центр надання адміністративних послуг», з метою створення зручних і 

сприятливих умов для отримання адміністративних послуг суб’єктами 

господарювання та фізичними особами, забезпечення відкритості інформації 

про діяльність органів місцевого самоврядування, покращення якості надання 

адміністративних послуг, враховуючи висновки постійної комісії з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Створити відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Безлюдівської селищної ради. 

2. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» Безлюдівської селищної ради (додаток 1); 

3. Затвердити Регламент відділу «Центр надання адміністративних 

послуг» виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради (додаток 2); 

4. Затвердити Перелік адміністративних послуг, які надаються відділом 

«Центр надання адміністративних послуг» Безлюдівської селищної ради 

(додаток 3); 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на заступника голови 

Безлюдівської селищної ради (Шейка Р.Л.) та постійну комісію з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.). 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ 



 

 
 

Рішення підготував: 

Начальник відділу державної реєстрації Боклаг С.С. 

тел.: 063-849-50-37 



Додаток №1 

до рішення селищної ради XIX сесії 

VIII скликання від 23.02.2022 «Про 

створення відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 

Безлюдівської селищної ради 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ «Центр надання адміністративних послуг» Безлюдівської 

селищної ради 

1. Положення про відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

Безлюдівської селищної ради (далі - Положення) розроблено відповідно до 

Закону України "Про адміністративні послуги", з урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 20.02.2013 № 118 "Про затвердження 

Примірного положення про Центр надання адміністративних послуг". 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації відділу «Центру 

надання адміністративних послуг» Безлюдівської селищної ради, як постійно 

діючого робочого органу або виконавчого органу селищної ради приймається 

Безлюдівською селищною радою. 

3. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» Безлюдівської 

селищної ради є виконавчим органом Безлюдівської селищної ради, у своїй 

діяльності керується Конституцією та законами України, актами Президента 

України і Кабінету Міністрів України, рішеннями центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, Положенням про 

Центр надання адміністративних послуг. Відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» Безлюдівської селищної ради (далі - Центр) 

утворюється з метою забезпечення надання адміністративних послуг 

населенню. 

4. Центр - це постійно діючий робочий орган Безлюдівської селищної 

ради, в якому надаються адміністративні послуги через адміністратора шляхом 

його взаємодії з суб’єктами надання адміністративних послуг. Рішення щодо 

утворення, ліквідації або реорганізації Центру, як постійно діючого робочого 

органу селищної ради приймається селищним головою. 

5. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, рішеннями 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, цим Положенням. 

6. Основними завданнями Центру є: 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший 

строк та за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості їх надання; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та 

порядок надання адміністративних послуг, що надаються через 

адміністратора. 

7. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5203-17
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%d0%bf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%d0%bf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%d0%bf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%d0%bf
http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/118-2013-%d0%bf


послуг. Перелік адміністративних послуг, які надаються через Центр, 

визначається та затверджується рішенням селищної ради та включає 

адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких затверджений 

Кабінетом Міністрів України. 

8. У Центрі за рішенням селищного голови, також може здійснюватися 

прийняття звітів, декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень 

селищної ради. 

9. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в Центрі 

звертається до адміністратора - посадової особи Безлюдівської селищної ради, 

яка організовує надання адміністративних послуг. 

10. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади 

селищним головою. 

11. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його прізвища, 

імені, по батькові та найменування Центру. 

12. Основними завданнями адміністратора є: 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій 

щодо вимог та порядку надання адміністративних послуг; 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для 

надання адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання 

документів (їх копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг 

не пізніше наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог 

Закону України «Про захист персональних даних»; 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку 

суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому 

числі рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), 

повідомлення про можливість отримання адміністративних послуг, 

оформлених суб’єктами надання адміністративних послуг; 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 

суб’єктами їх надання; 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень; 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 

13. Адміністратор має право: 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних 

послуг, підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх 

управління, документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в 

установленому законом порядку; 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та 

органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 

адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення з дотриманням 

вимог Закону України «Про захист персональних даних»; 

3) інформувати керівника Центру та суб’єктів надання 

адміністративних послуг про порушення строку розгляду заяв про надання 

адміністративної послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених 

порушень; 



4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 

(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які 

необхідні для надання адміністративної послуги; 

5) порушувати клопотання перед керівником Центру щодо вжиття 

заходів з метою забезпечення ефективної роботи Центру. 

14. Центр очолює керівник, на якого покладається здійснення функцій з 

керівництва та відповідальність за організацію діяльності Центру. Керівник 

призначається на посаду та звільняється з посади селищним головою. 

15. Керівник Центру відповідно до завдань, покладених на Центр: 

1) здійснює керівництво роботою Центру, несе персональну 

відповідальність за організацію діяльності Центру; 

2) організовує діяльність Центру, у тому числі щодо взаємодії із 

суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення 

ефективності роботи Центру; 

3) координує діяльність адміністратора, контролює якість та 

своєчасність виконання ним обов’язків; 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи Центру, роботу із 

засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних 

заходів; 

5) сприяє створенню належних умов праці у Центрі, вносить 

пропозиції селищному голові щодо матеріально-технічного забезпечення 

Центру; 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність 

адміністратора; 

7) може здійснювати функції адміністратора; 

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та цим 

Положенням. 

16. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

або організаціями. 

17. Прийом суб’єктів звернень у центрі здійснюється: 

понеділок - з 8:00 до 17:00 

вівторок - з 8:00 до 17:00 

середа - з 8:00 до 17:00 

четвер - з 8:00 до 17:00 

п'ятниця - з 8:00 до 15:45 

18. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності Центру 

здійснюється за рахунок селищного бюджету. 

 

 

Секретар селищної ради           Яна СТАСЄВА 

 



Додаток №2 

до рішення селищної ради XIX сесії 

VIII скликання від 23.02.2022 «Про 

створення відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 

Безлюдівської селищної ради 

 

РЕГЛАМЕНТ  

відділу «Центр надання адміністративних послуг» Безлюдівської 

селищної ради 

 

                                             Загальна частина 

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Безлюдівської селищної ради (далі - 

Центр), його територіальних підрозділів, віддалених робочих місць 

адміністраторів, порядок дій адміністраторів Центру та їх взаємодії із 

суб’єктами надання адміністративних послуг. 

2. У цьому регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному в 

Законі України “Про адміністративні послуги”. 

3. Надання адміністративних послуг у Центрі здійснюється з 

дотриманням таких принципів: 

- верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 

- стабільності; 

- рівності перед законом; 

- відкритості та прозорості; 

- оперативності та своєчасності; 

- доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

- захищеності персональних даних; 

- раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються для отримання адміністративних послуг; 

- неупередженості та справедливості; 

- доступності та зручності для суб’єктів звернення. 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами 

Центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, положенням про Центр та регламентом Центру. 

 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг 

 

      5. Безлюдівська селищна рада, а також керівник Центру можуть 

вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо 

необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності). 

6. У разі внесення змін до законодавства щодо надання 

адміністративної послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує про це 

Безлюдівську селищну раду, а також керівника Центру, готує пропозиції 

щодо внесення змін до інформаційних та технологічних карток згідно із 

законодавством. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/5203-17#n3
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1654


 

Інформаційна робота Центру 

 

7. Безлюдівська селищна рада створює та забезпечує роботу окремого 

розділу на своєму веб-сайті, де розміщується інформація, зазначена в пункті 

12 цього регламенту, а також відомості про місце розташування Центру (його 

територіальних підрозділів, віддалених робочих місць адміністраторів (в разі 

їх утворення), найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, 

місця паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація. 

8. Інформація, яка розміщується в приміщенні Центру (в тому числі на 

інформаційних терміналах) повинна бути актуальною і вичерпною.  

9. Суб’єктам звернення, які звернулися до Центру (його територіальних 

підрозділів, до адміністраторів, що працюють на віддалених робочих місцях, 

з використанням засобів телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної 

пошти, інших засобів зв’язку), забезпечується можливість отримання 

інформації про надання адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний 

способу звернення, або в інший вибраний суб’єктом звернення спосіб. 

 

Керування чергою в Центрі 

 

10. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування 

суб’єктів звернення у Центрі (його територіальних підрозділах, на віддалених 

робочих місцях адміністраторів) вживаються заходи для запобігання 

утворенню черги, а у разі її утворення - для керування чергою. 

11. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою 

суб’єкт звернення для прийому адміністратором Центру реєструється за 

допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та 

очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може 

передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням 

його прізвища та імені). 

12. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, 

гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення. 

 

Прийняття заяви та інших документів у Центрі 

 

13. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, 

необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет 

документів), та повернення документів з результатом надання 

адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється 

виключно в Центрі або його територіальних підрозділах, віддалених робочих 

місцях адміністраторів (в разі їх утворення). 

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних 

осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від 

реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом. 

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких 

осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження 
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діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не 

встановлено законом. 

14. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу 

документів дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, 

декларації відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, 

видача (переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які 

оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій 

здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності”. 

15. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у 

Центрі (його територіальному підрозділі, віддаленому робочому місці 

адміністратора (в разі їх утворення) особисто, через представника (законного 

представника), надіслати його поштою (рекомендованим листом з описом 

вкладення) або у випадках, передбачених законом, за допомогою засобів 

телекомунікаційного зв’язку. 

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі 

подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 

органів місцевого самоврядування. 

16. У разі коли вхідний пакет документів подається представником 

(законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, 

що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження. 

17. Адміністратор Центру перевіряє відповідність вхідного пакета 

документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби 

надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли 

суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення 

бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні 

недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. 

18. Адміністратор Центру складає опис вхідного пакета документів, у 

якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих 

суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. 

19. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета 

документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного 

адміністратора Центру, а також відмітки про дату та час його складення. 

Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в 

матеріалах справи, а у разі здійснення в Центрі електронного документообігу 

- в електронній формі. 

20. Адміністратор Центру під час отримання вхідного пакета 

документів зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб 

його повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також 

бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної 

послуги (в Центрі, його територіальному підрозділі, віддаленому робочому 

місці адміністратора (в разі їх утворення), спосіб передачі суб’єктові 

звернення вихідного пакета документів (особисто, засобами поштового або 

телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний суб’єктом звернення 

спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета документів у паперовій 

або електронній формі. 
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21. Адміністратор Центру здійснює реєстрацію вхідного пакета 

документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій або 

електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, за 

яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в 

описі вхідного пакета документів. 

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених 

результатів надання адміністративних послуг у Центрі, його територіальному 

підрозділі та на віддаленому робочому місці адміністратора може вестися 

Централізовано (зокрема шляхом запровадження електронного 

документообігу) або окремо в Центрі, його територіальному підрозділі та на 

віддаленому робочому місці адміністратора. 

22. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами 

поштового зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта 

звернення спосіб його повідомлення, адміністратор Центру не пізніше 

наступного робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета 

документів електронною поштою (або його відскановану копію) чи іншими 

засобами телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням. 

23. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор Центру 

формує справу у паперовій або електронній формі та в разі потреби здійснює 

її копіювання або сканування. 

24. Інформацію про вчинені дії адміністратор Центру вносить до листа 

про проходження справи у паперовій або електронній формі (крім випадків, 

коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). Лист про 

проходження справи також містить відомості про послідовність дій (етапів), 

необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених суб’єктів 

надання адміністративних послуг. 

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів) 

25. Після вчинення дій, передбачених пунктами 26-37 цього 

регламенту, адміністратор Центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше 

наступного робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів 

суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить 

питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про 

проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта 

надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням 

печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. 

26. Передача справ у паперовій формі від Центру (його територіального 

підрозділу, віддаленого робочого місця адміністратора (в разі їх утворення) 

до суб’єкта надання адміністративної послуги здійснюється в порядку, 

визначеному Безлюдівською селищною радою, але не менше ніж один раз 

протягом робочого дня, шляхом отримання справ представником суб’єкта 

надання адміністративної послуги або їх доставки працівником Центру, 

надсилання відсканованих документів з використанням засобів 

телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб. 

27. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги 

зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, 



прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про 

проходження справи. 

28. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних 

послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється 

адміністраторами Центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням 

керівника Центру. 

29. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний: 

- своєчасно інформувати Центр про перешкоди у дотриманні строку розгляду 

справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час розгляду 

справи; 

- надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі шляхом 

надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора Центру про хід 

розгляду справи. 

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду 

справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор 

Центру невідкладно інформує про це керівника Центру. 

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення 

 

30. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не 

пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання 

адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його 

до Центру (його територіального підрозділу, віддаленого робочого місця 

адміністратора (в разі їх утворення), про що зазначається в листі про 

проходження справи. 

31. Адміністратор Центру невідкладно у день надходження вихідного 

пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної 

послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 

документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом 

внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також 

до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі. 

32. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення 

особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному 

представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або 

засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством, 

передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. 

Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом 

звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому 

документі, визначеному органом, що утворив Центр, і зберігається в 

матеріалах справи. 

33. У разі незазначення суб’єктом звернення зручного для нього 

способу отримання вихідного пакета документів або його неотримання в 

Центрі протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові 

звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про 

місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої 

контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом 

тримісячного строку в Центрі, а потім передається для архівного зберігання. 



34. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, 

адміністратор Центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в 

журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний 

пакет документів та передає його суб’єктові звернення. 

35. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання 

адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах 

повноважень адміністратори і керівник Центру. 

36. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в 

паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) 

формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені органом, що 

утворив Центр) за рішенням органу, що утворив Центр, може зберігатися в 

приміщенні Центру, його територіального підрозділу, приміщенні, де 

розміщено віддалене робоче місце адміністратора.  

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних 

реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі. 

Інформація про адміністративні послуги, надані територіальним 

підрозділом, адміністратором Центру, що працює на віддаленому робочому 

місці, подається Центру для узагальнення в порядку, визначеному 

регламентом Центру. 

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної 

послуги. 

 

Особливості діяльності територіального підрозділу Центру, 

адміністратора Центру, що працює на віддаленому робочому місці 

 

37. Рішення про утворення та розміщення територіального підрозділу, 

віддаленого робочого місця адміністратора приймається Безлюдівською 

селищною радою відповідно до вимог, зазначених у пунктах 5 і 8 цього 

регламенту, та з урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості 

населення, що буде ними обслуговуватися, та обсягу послуг, що 

надаватимуться. 

Територіальний підрозділ, віддалене робоче місце адміністратора 

розміщується на першому або другому поверсі будівлі за умови створення 

належних умов для безперешкодного доступу для осіб з інвалідністю та 

інших маломобільних груп населення до такої будівлі. 

Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що 

передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів 

(комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним 

забезпеченням та вільним доступом до Інтернету. 

Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується 

шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем 

проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за 

іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно-

територіальної одиниці. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть 

надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого 

місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного 

віддаленого місця визначається Безлюдівською селищною радою. 



До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні 

послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця 

адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за 

висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. 

38. У приміщенні територіального підрозділу, приміщенні, де 

розміщене віддалене робоче місце адміністратора, забезпечується 

розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для одержання 

адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених пунктом 8 

цього регламенту. 

39. Територіальний підрозділ, приміщення, де розміщено віддалене 

робоче місце адміністратора (крім пересувного віддаленого робочого місця 

адміністратора), облаштовуються місцями для очікування суб’єктами 

звернень. 

 

Особливості діяльності територіального підрозділу Центру, 

адміністратора Центру, що працює на віддаленому робочому місці,  

утворених в об’єднаній територіальній громаді 

 

40. Територіальний підрозділ Центру, що утворений в об’єднаній 

територіальній громаді, адміністратор Центру, що працює на віддаленому 

робочому місці, можуть обслуговувати населення одного або декількох 

старостинських округів. 

41. За рішенням Безлюдівської селищної ради, окремі функції 

адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів, 

видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням 

адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостою. 

 

 

Секретар селищної ради                                                             Яна СТАСЄВА 



Додаток №3 

до рішення селищної ради XIX сесії 

VIII скликання від 23.02.2022 «Про 

створення відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» 

Безлюдівської селищної ради 

 

Перелік  

адміністративних послуг, які надаються відділом «Центр надання 

адміністративних послуг» Безлюдівської селищної ради 

 

РЕЄСТРАЦІЯ НЕРУХОМОГО МАЙНА 

 

1 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно  

2 Державна реєстрація іншого речового права на нерухоме майно  

3 Державна реєстрація обтяження речового права на нерухоме майно 

4 Внесення змін до запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно  

5 Внесення запису про скасування державної реєстрації речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень  

6 Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна  

7 Надання інформаційної довідки з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно  

8 Державна реєстрація права власності на новозбудований об’єкт 

нерухомого майна  

9 Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові 

будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і 

споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 

1992р.  

10 Державна реєстрація права власності на індивідуальні (садибні) житлові       

будинки, садові, дачні будинки, господарські (присадибні) будівлі і 

споруди, прибудови до них, що закінчені будівництвом до 5 серпня 

1992 р. та розташовані на території сільських, селищних, міських рад, 

якими відповідно до законодавства здійснювалося ведення 

погосподарського обліку  

11 Державна реєстрація права власності на об’єкт нерухомого майна 

державної або комунальної власності, будівництво якого завершено та 

право власності на який не зареєстровано до 1 січня 2013 р., за 

відсутності документа, що посвідчує набуття права державної або 

комунальної власності на такий об’єкт  

12 Державної реєстрація права власності у зв’язку із зміною суб’єкта 

такого права в результаті реконструкції об’єкта нерухомого майна, у 

тому числі в результаті переведення об’єкта нерухомого майна із 

житлового у нежитловий або навпаки  

13 Державна реєстрація права власності та права постійного користування 

на земельну ділянку, права на яку набуваються шляхом передачі 

земельних ділянок у власність або надання їх у постійне користування 



із земель державної або комунальної власності  

14 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у 

власність юридичної особи як внесок (внесення майна до статутного 

(складеного) капіталу (статутного фонду), вступні, членські та цільові 

внески членів кооперативу тощо)  

15 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею у власність 

фізичним та юридичним особам майна у результаті припинення 

(ліквідації чи реорганізації) юридичної особи або виділу з неї нової 

юридичної особи  

16 Державна реєстрація права власності у зв’язку з передачею майна у 

власність фізичним та юридичним особам, що вийшли із складу 

засновників (учасників) юридичної особи  

17 Державна реєстрація права власності у зв’язку із виділенням 

нерухомого майна в натурі власникам майнових паїв членів 

колективних сільськогосподарських підприємств  

18 Державна реєстрація права власності та інших речових прав на 

земельну ділянку, права власності на об’єкт нерухомого майна, 

реєстрацію яких проведено до 1 січня 2013 р. відповідно до 

законодавства, що діяло на момент їх виникнення, у зв’язку із втратою, 

пошкодженням чи зіпсуванням відповідного державного акту на право 

власності чи постійного користування земельною ділянкою, свідоцтва 

про право власності на нерухоме майно  

19 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, утворене 

шляхом поділу майна, у тому числі в результаті виділення окремого 

об’єкта нерухомого майна із складу нерухомого майна, що складається 

з двох або більше об’єктів, або об’єднання майна  

20 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що 

створюється шляхом поділу або об’єднання майна, що перебуває у 

спільній власності  

21 Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, що 

створюється шляхом поділу, виділу в натурі частки майна, що 

перебуває у спільній власності, та має наслідком припинення права 

спільної власності для усіх або одного із співвласників  

22 Державна реєстрація права власності на підставі рішення власника 

майна, уповноваженого ним органу про передачу об’єкта нерухомого 

майна з державної у комунальну власність чи з комунальної у державну 

власність або з приватної у державну чи комунальну власність  

23 Державна реєстрація права власності на підставі заяви спадкоємця               

24 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного 

будівництва  

25 Державна реєстрація права власності на об’єкт незавершеного 

будівництва, що підлягає приватизації  

26 Державна реєстрація припинення права власності на об’єкт нерухомого 

майна, об’єкт незавершеного будівництва у зв’язку з його знищенням      

 



 

 

РЕЄСТРАЦІЯ ПІДПРИЄМНИЦЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 

 

1 Видача витягу з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань  

2 Державна реєстрація створення юридичної особи  

3 Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу-

підприємця, зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному реєстрі  

4 Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу, 

зареєстровану до 1 липня 2004 року, відомості про яку не містяться в 

Єдиному державному реєстрі  

5 Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстру, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи  

6 Державна реєстрація змін  до відомостей про фізичну особу-

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі  

7 

 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної 

особи  

8 Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності фізичної 

особи-підприємця  

9 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації  

10 Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації на підставі рішення про припинення юридичної особи, 

прийнятого учасниками юридичної особи або відповідного органу 

юридичної особи  

11 Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи  

12 Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи, 

прийнятого її учасниками або відповідним органом юридичної особи               

13 Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 

особи  

14 Державна реєстрація фізичної особи-підприємця  

 

ПАСПОРТ ГРОМАДЯНИНА, РЕЄСТРАЦІЯ  

 

1 Реєстрація місця проживання фізичних осіб  

2 Реєстрація фізичних осіб за посвідкою на постійне місце проживання 

3 Зняття з реєстрації місця проживання фізичних осіб 

4 Видача довідок про реєстрацію місця проживання фізичних осіб  

5 Зміна назви вулиці реєстрації фізичних осіб  

6 Видача довідки про зняття з місця проживання фізичних осіб  

7 Вклеювання до паспорта громадянина України фотокартки при 

досягненні громадянином 25- і 45-річного віку  



 

РЕЄСТРАЦІЯ АКТІВ ЦИВІЛЬНОГО СТАНУ 

 

1 Державна реєстрація актів цивільного стану про народження  

2 Державна реєстрація актів цивільного стану про смерть 

3 Державна реєстрація актів цивільного стану про шлюб  

 

 

СОЦІАЛЬНІ 

 

1 Призначення субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива * 

2 Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим сім’ям* 

3 Призначення допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

незастрахованим особам * 

4 Призначення допомоги  при народженні дитини * 

5 Призначення допомоги при усиновленні дитини * 

6 Призначення допомоги  на  дітей,  над  якими  встановлено  опіку  чи 

піклування * 

7 Призначення допомоги на дітей одиноким матерям * 

8 Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати 

дитину або місце проживання їх невідоме * 

9 Призначення щомісячної грошової допомоги особі, яка проживає разом 

з особою з інвалідністю I чи II групи внаслідок психічного розладу, 

який за висновком лікарської комісії медичного закладу потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за ним * 

10 Призначення державної соціальної допомоги особі з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю* 

11 Призначення надбавки на догляд до державної соціальної допомоги 

особам з інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю* 

12 Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та  особам з інвалідністю* 

13 Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне 

звання України „Мати-героїня“* 

14 Призначення допомоги на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях* 

15 Допомога на дітей–сиріт та дітей позбавлених батьківського 

піклування, грошового забезпечення батькам – вихователям і 

прийомним батькам за надання соціальних послуг у дитячих будинках 

сімейного типу на прийомних сім’ях за принципом „гроші ходять за 

дитиною“, оплати послуг із здійснення патронату над дитиною та 

виплати соціальної допомоги на утримання дитини в сім’ї патронатного 

вихователя, підтримки малих групових будинків * 

16 Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій 

http://www.msp.gov.ua/files/dec/5.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/6.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/6.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/7.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/8.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/9.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/9.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/10.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/decenkartku/11.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/decenkartku/11.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/decenkartku/11.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/12.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/12.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/12.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/12.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/13.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/13.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/14.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/14.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/15.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/15.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/19.pdf
http://www.msp.gov.ua/files/dec/19.pdf


особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату * 

17 Призначення щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним 

особам для покриття витрат на проживання, в тому числі на оплату 

житлово-комунальних послуг * 

18 Допомога військовослужбовцям, звільненим з строкової служби* 

19 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної 

путівки особам з інвалідністю ВВВ 1, 2, або 3 групи * 

20 Призначення грошової компенсації замість санаторно-курортної 

путівки особам з інвалідністю 1, 2, або 3 групи * 

21 Призначення грошової компенсації за санаторно-курортного лікування 

потерпілим внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 категорії * 

22 Призначення пільг на придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива * 

23 Призначення компенсації вартості продуктів харчування для громадян, 

віднесених до категорії 1 і 2, які постраждали внаслідок Чорнобильської  

катастрофи * 

24 Допомога на утримання дитини в сім’ї патронатного вихователя* 

25 Про надання соціальної послуги „забезпечення стаціонарного догляду 

для постійного або тимчасового проживання“ * 

26 Про надання соціальної послуги „денний догляд особами похилого віку 

та особами з інвалідністю“ * 

27 Про надання  соціальної послуги  „Догляд вдома“ особам похилого 

віку, інвалідам, які нездатні до самообслуговування і потребують 

постійної сторонньої допомоги * 

28 Відшкодовування  вартості  послуг за програмою „муніципальна няня“ 

з догляду за дитиною до трьох років* 

29 Призначення державної соціальної допомоги на догляд одиноким 

пенсіонерам старше 80 років, які потребують постійного стороннього 

догляду * 
 

*надання таких послуг буде здійснюватися після забезпечення відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Безлюдівської селищної ради пристосованим приміщення для прийому громадян, 

необхідною кількістю комп’ютерного обладнання, оргтехніки та після укомплектування відділу спеціалістами.  

 

Секретар селищної ради                                                                  Яна СТАСЄВА 

 



yKPAiHA
БЕЗЛЮШСЬКА СШЛИЩНА РАДА

ЬРКIВСЪКОГО rМОНУ XAPKIBCbKOI ОБЛАСТI
ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

вiд 13.12.202| року

рIшЕння

смт Безлюдiвка

<<Про затверд2кення Програми <<Вчитель>>

Безлюдiвськоi селищноi ради на 2022 рiю>

Розглянувши подання начаJIьника вiддiлу освiти Безлюдiвськоi

селищноi ради BiKTopii пдвлЕНКО про затвердження Програми <<Вчитель>

БезлюдiВськоТ селищнОi радИ на2О22 piK, на пiдставi ст, 43 Закону Украiни

<Про мiсцеве самоврядування в YKpaiHi>>, виконавчий KoMiTeT Безлюдiвськоi

селищноl ради
ВИРIШИВ:

piK.
2. Фiнансовому вiддiлу Безлюдiвськоi

Безлюдiвськоi селищноi ради передбачати

Програми пiд час формування селищного

можливостей селищного бюджету.
KoMiTeTy Безлюдiвськоi3. Керуючiй справами (секретарю) виконавчого комlтетуьезлюдlвськоr

селищноi' ради днастасii шдtопди затвердити дане рlшення на cecl1

Безлюдiвськоi селищноi ради.
4. Контроль за виконанням рiшення покJIасти на постiйнi KoMicii з питань

охорони здоровя, соцiального захисту населення, освiти, спорту та культури

та постiйну комiсiю з питань бюджету, економiки, фiнансiв та комунальноi

власностi.

1. Затвердити Програму <<Вчитель>> Безлюдiвськоi селищноТ ради gа2022

селищноi ради та вiддiлу освiти
кошти на реалiзацiю заходiв цiсТ

бюджету ъtа 2022 piK, виходячи з

ль б75

М. КУЗЬМIНСВ



ПРОЄКТ 
 

 
   УКРАЇНА                                       

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання 

 
від 23 лютого 2022 року                                                               

 

«Про затвердження рішення виконавчого комітету  

№ 675  «Про затвердження Програми «Вчитель» 

Безлюдівської селищної ради на 2022 рік» 

 

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради                           

Підкопай А.В. з проханням затвердити рішення виконавчого комітету та 

керуючись п.23 ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки постійних комісій з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, спорту та культури; постійної комісії 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності. селищна 

рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради від 

13.12.2021 року № 675 «Про затвердження Програми «Вчитель» 

Безлюдівської селищної ради на 2022 рік». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 

культури (Гусь І.М.); з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 

власності (Підкопай А.О.). 

 

  

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення підготував: 

Керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Підкопай А.В. 066-797-00-32 

 



 

 
ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради від  

«13» грудня 2021 року № 675 

  

  

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

  

  

  

  

  

  

  

  

ПРОГРАМА «ВЧИТЕЛЬ» 

Безлюдівської селищної ради  

на  2022 рік 
  

  

  

  

  

  

  

  

   

  

  

 

  

 

 

  

смт Безлюдівка  
2021  



 

1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА  

Освіта – стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і 

держави, запорука майбутнього України.  

Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Важливість суспільної 

ролі вчителя зумовлюється тим, що освіта є єдиним соціальним інститутом, 

через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис особистості, 

фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя досягається реалізація 

державної політики у створенні інтелектуального, духовного потенціалу нації, 

розвитку вітчизняної культури, науки і техніки, збереженні і примноженні 

культурної спадщини, становленні особистості. Все це вимагає надання 

вчителеві особливого статусу, висунення професійної діяльності педагога та 

його соціального буття у сферу найважливіших державних інтересів, 

соціального захисту і підтримки педагогічних працівників, вирішення проблеми 

підготовки і підвищення кваліфікації вчителя.  

Водночас сучасні економічні та ідейно-політичні умови вимагають нового 

програмно-цільового забезпечення соціального та професійного статусу 

вчителя, ефективної державної політики у сфері освіти.  

Нині склалася ситуація, коли у закладах освіти  має місце значний відтік 

педагогічних кадрів. З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів 

окремих спеціальностей,  а саме: фізики, хімії, інформатики, математики, 

іноземної мови, музики.  

Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між суспільною 

роллю і соціальним статусом педагога.  

Існують проблеми, пов'язані з професійною орієнтацією учнів сільської 

місцевості на педагогічні професії та попередньою підготовкою їх до вступу у 

заклади вищої освіти.  

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модернізації 

педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання 

комп'ютеризації закладів освіти, інформатизації освітнього процесу. Вчителі 

закладів загальної середньої освіти не стовідсотково забезпечені 

комп`ютерними програмними засобами навчання викладання шкільних 

предметів.  

Існує проблема в недостатньому забезпеченні фондів шкільних бібліотек  

сучасною методичною та психолого-педагогічною літературою.  

Програма «Вчитель» Безлюдівської селищної ради на 2022 рік (далі – 

Програма)  спрямована на розв'язання проблем, пов'язаних з професійною 

діяльністю та підвищенням фахового рівня педагогічних працівників, створення 

дієвої системи профорієнтації здібної молоді на навчання у закладах вищої 

освіти, удосконалення системи матеріального та морального стимулювання, 



підвищення фахового рівня вчителів та їх педагогічної творчості, підвищення 

ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства.  

  

2. МЕТА ТА СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ  

Головною метою реалізації Програми є посилення кадрового потенціалу 

системи освіти, що передбачає приведення змісту фундаментальної, 

психологопедагогічної, науково-методичної, інформаційної, практичної та 

соціальногуманітарної підготовки педагогічних і науково-педагогічних 

працівників у відповідність із вимогами інформаційного суспільства та змінами, 

що відбуваються у соціально-економічній, духовній і гуманітарній сферах.  

Важливими складовими державної кадрової політики територіальної 

громади у галузі освіти мають стати:  

 забезпечення учасникам освітнього процесу соціальних гарантій, 

визначених законодавством;  

 стимулювання  високоякісної  педагогічної  праці  на 

 підставі об'єктивної її оцінки згідно з вимогами кваліфікаційних 

характеристик;   

 науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та 

дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення 

кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної 

середньої освіти (далі - заклади освіти) і розвиток їхньої творчої ініціативи у 

міжкурсовий період;   

 створення умов для повноцінного відновлення працездатності 

педагогічних працівників.  

Розроблення та виконання Програми за підтримки органів виконавчої 

влади, суспільства та громадськості має стати дієвим інструментом реалізації 

мети та пріоритетних завдань Національної стратегії в освітньому просторі 

територіальної громади. Програму розроблено на 2022 рік.  

  

3. ФІНАНСОВЕ І РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 

ПРОГРАМИ  

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах 

асигнувань, передбачених в селищному бюджеті, та з інших джерел, не 

заборонених законодавством:   

Рік  
Орієнтовний обсяг 

фінансування (тис. грн.)  
У тому числі (тис. грн.)  

Місцеві бюджети  Інші джерела  
2022  166,83  166,83   

  



Безлюдівська селищна рада передбачає у бюджеті цільові кошти на 

фінансування виконання основних заходів Програми (додаються).  

Очікувані результати реалізації програми нададуть змогу забезпечити:  

 економічно сприятливих умов та соціальних гарантій педагогічним 

працівникам, підвищення їх соціального статусу;  

 умови для професійного вдосконалення та творчості з метою 

забезпечення якісної освіти;  

 підвищення якості освіти, її інноваційний розвиток, що сприятиме 

істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального 

потенціалу особистості.  

  

4. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ КОНТРОЛЬ ЗА ЇЇ 

ВИКОНАННЯМ  

Організація виконання Програми покладається на відділ освіти 

Безлюдівської селищної ради.  

Контроль за виконанням Програми здійснює Безлюдівська селищна рада.  

  

  

  

  

Безлюдівський селищний голова                                   М. КУЗЬМІНОВ   

 



Додаток  до Програми «Вчитель» Безлюдівської 

селищної ради на 2022 рік, затвердженої рішенням 

виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 

від 13 грудня 2021 року № 675 

  

ОСНОВНІ ЗАХОДИ  

ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ВЧИТЕЛЬ» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НА 2021 РІК  

Зміст заходу  Відповідальні виконавці  
Термін 

виконання  

Орієнтовний обсяг 

фінансування   

( тис. грн.)  

У тому числі ( тис. грн.)  
Місцеві 

бюджети  
Інші 

джерела  

1  2  3  4  5  6  
Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів  

1.Забезпечити функціонування  
інформатизованого банку даних щодо потреби 

закладів освіти територіальної громади у 

педагогічних працівниках на сайті селищної ради.  

відділ освіти селищної 

ради 
протягом 

2022 року  

      

2. Проводити системну профорієнтаційну роботу 

з  учнями щодо вступу  до педагогічних закладів 

вищої освіти.   

відділ освіти селищної 

ради, заклади освіти  
протягом 

2022 року  

      

3. Забезпечити дієву систему роботи школи 

молодого керівника.  
відділ освіти селищної 

ради  
протягом 

2022 року  
      

Оновлення змісту і форм професійної діяльності педагогічних працівників, удосконалення системи педагогічної освіти  
1. Продовжити роботу щодо 

професійнопедагогічної адаптації молодих 

фахівців.   

Відділ освіти селищної 

ради, керівники закладів 

освіти  

протягом 

2022 року  
      

2.Продовжити реформування системи роботи 

бібліотек закладів загальної середньої освіти, 

бібліотеки інформаційнометодичного центру 

відділу освіти з метою посилення її ролі у 

забезпеченні вчителів ради та методистів новою 

методичною літературою та періодичними 

фаховими виданнями з проблем педагогічної 

Відділ освіти 

райдержадміністрації, 

керівники закладів освіти 

протягом 

2022 року  
10,732  10,732   



освіти.  

  

3. Залучати кращих вчителів  до наукової роботи,  

участі в семінарах, конференціях,  творчих групах.  
Відділ освіти селищної 

ради, керівники закладів 

освіти  

протягом 

2022 року  
      

4. Активізувати та модернізувати діяльність  

закладів освіти щодо вивчення, узагальнення і 

поширення прогресивного педагогічного досвіду.   

Відділ освіти селищної 

ради, керівники закладів 

освіти 

протягом 

2022 року 
      

5. Проводити методичну роботу з педагогами в 

міжкурсовий період, надавати консультативну 

методичну допомогу на місцях.   

Відділ освіти селищної 

ради, керівники закладів 

освіти 

протягом 

2022 року  
      

6.Сприяти участі закладів освіти, відділу освіти у 

обласній тематичній виставці ефективного 

педагогічного досвіду «Освіта Харківщини ХХІ 

століття»  

Відділ освіти селищної 

ради, керівники закладів 

освіти 

4 рази на 

рік  

протягом  
2022 року  

      

7.Сприяти  участі закладів освіти, відділу освіти 

у Міжнародних та Всеукраїнських виставках 

презентаціях   

Відділ освіти селищної 

ради, керівники закладів 

освіти 

Жовтень 

2022 року  
    

8. Забезпечити розвиток дистанційної 

педагогічної освіти як нової форми підвищення 

кваліфікації  педагогічних працівників.  

Відділ освіти селищної 

ради, керівники закладів 

освіти 

протягом 

2022 року 
      

9. Забезпечити підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників за рахунок коштів 

державного і місцевого бюджетів на курсах та 

спецкурсах.  

Відділ освіти селищної 

ради 
протягом 

2022 року 
71,1  71,1    

Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства  
1. Сприяти організації публікації про вчителів 

територіальної громади в періодичній пресі з 

метою висвітлення професійної діяльності 

учителя, його ролі у формуванні громадянського 

суспільства.  

Відділ освіти селищної 

ради, керівники закладів 

освіти  

протягом 

2022 року 
      



2.Підвищувати престиж педагогічної професії в 

суспільстві шляхом:   

- стимулювання праці вчителів:  
- за підготовку переможців ІІ, ІІІ та ІV  

Відділ освіти селищної 

ради  
Червень 

2022 року  

  

  
 

  

  

 
  

  

  

етапів Всеукраїнських учнівських олімпіад з 

базових дисциплін,  

- відзначення грошовою винагородою 

керівників, які підготували учнів до захисту 

наукових робіт та участі в олімпіаді 

- за особистий вклад в розвиток освіти 

територіальної громади;  

- відзначення особливих успіхів у розвитку 

педагогічної освіти державними, відомчими 

нагородами та відзнаками працівників освіти.  

 

   

  

 

 

  

 

 

3. Проводити професійні конкурси: «Учитель 

року», «Найкращий вихователь Харківщини» з 

метою виявлення кращих педагогів, стимулювати 

їх працю, популяризувати досвід. Відзначати 

вчителів, які стали переможцями  конкурсів.  

Відділ освіти селищної 

ради  

Січень-

жовтень  
2022 року  

   

4.Проводити урочисті заходи із нагоди Дня 

працівника освіти.  
Відділ освіти селищної 

ради 

Вересень, 

жовтень  
2022 року  

      

5. Відзначати педагогічні колективи закладів 

освіти, які стали переможцями огляду підготовки 

навчальних закладів до нового навчального року 

та вибороли призові місця у рейтингуванні 

закладів освіти за результатами роботи.    

Відділ освіти селищної 

ради 
Серпень 

2022 року  
   

Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення педагогічних працівників   



1.Забезпечувати безкоштовний проїзд педагогів 

до закладів освіти сільської місцевості  
Відділ освіти селищної 

ради 
протягом 

2022 року 
60,00  60,00    

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ  166,83  166,83   

  

 

  Безлюдівський селищний голова                                                                                            М.КУЗЬМІНОВ   



yKPAiHA
БЕЗЛЮЛВСЬКА СЕЛИlЦНА РАДА

ХАРКIВСЬКОГО РДЙОНУ XAPKIBCbKOI ОБЛАСТI
ВИКОНДВЧИЙ KOMITET

вiд 24.01 .2022 року

рIшЕння

смт Безлюдiвка

.,Про затвердження Положення
про конкурс на посаду керiвника
закладу загальноi середньоi освiти
Безлюдiвськоi селищноi ради>

ль 51

Керуючись ст. З2, 52 Закону Украiни кПро мiсцеве самоврядування в
УкраIнi>, ст.26 кПро ocBiTy>, ст.37,39 <Про повну заг€rльну середню ocBiTy>,
Наказом MiHicTepcTBa освiти i науки Украiни J\Ъ 29l вiд 28.03.2018 <Про
затвердження Типового положення про конкурс на посаду керiвника
державного, комун€lльного закJIаду загагlьноi середньоi освiти>, М 654 вiд
19.05.2020 року <Щодо примiрного перелiку питань)), вiдповiдно до
Концепцii реа-гriзацii державноi полiтики у сферi реформування загальноi
середньоi освiти <Нова украiнська школа> на перiод до 2029 року, схваленоi
розпорядженням Кабiнету MiHicTpiB УкраТни вiд 14 грудня 20|6 року Ns 988-

р та з метою визначення загапьних засад проведення конкурсу на посади
керiвникiв комун€lльних закладiв заг€Lльноi середньоI освiти Безлюдiвськоi
селищноi ради, виконавчий KoMiTeT Безлюдiвськоi селищноi ради

ВиРIШИВ:

загальноi середньоi освiти Безлюдiвськоi селищноI ради>
2. Керуючому справами (секретарю) виконавчого

ПIДКОПАЙ затвердити дане рiшення на черговiй
селищноi ради.

1. Затвердити Положення кПро конкурсу на посаду керiвника закладу
(,,Щодаток 1).

KoMiTeTy AHacTacii
cecii Безлюдiвськоi

3. Координацiю роботи щодо виконання даного рiшення покласти на
заступника селищного голови з питань дiяльностi виконавчих органiв Аллу
гутовЕtъ.

Безлюдiвський селищний М. КУЗЬМIНОВ



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради   

від 24.01.2022 року № 51 

  

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
про конкурс на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

Безлюдівської селищної ради 

 
1. Загальні положення. 
1.1.Положення про конкурс на посаду директора комунального закладу загальної 

середньої освіти Безлюдівської селищної ради (далі – Положення), розроблене на 

виконання Законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» 

на підставі Типового положення про конкурс на посаду керівника державного, 

комунального закладу загальної середньої освіти, затвердженого наказом МОН 

України від 28.03.2018  № 291. 
1.2. Положення визначає порядок проведення конкурсу на посаду директора 

комунального  закладу загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради 

за результатами проведення конкурсного відбору. 
2. Посадові вимоги до кандидата на посаду директора комунального закладу 

загальної середньої освіти. 
2.1. Керівником закладу загальної середньої освіти може бути особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту 

ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково-

педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан 

фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу. 
2.2. Не може обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти особа, 

яка: 
1) є недієздатною або цивільна дієздатність якої обмежена; 
2) має судимість за вчинення злочину; 
3) позбавлена права обіймати відповідну посаду; 
4) за рішенням суду визнана винною у вчиненні корупційного правопорушення; 
5) за рішенням суду визнана винною у вчиненні правопорушення, пов’язаного з 

корупцією; 
2.3. Керівник закладу загальної середньої освіти має права та обов’язки 

педагогічного працівника, визначені Законом України «Про освіту», та несе 

відповідальність за виконання обов’язків, визначених законодавством, 

установчими документами закладу освіти і строковим трудовим договором. 
3.Обрання, призначення на посаду та звільнення з посади керівника закладу 

загальної середньої освіти 



3.1. Керівник комунального закладу загальної середньої освіти обирається на 

посаду за результатами конкурсу, що проводиться відповідно до вимог Закону 

України «Про повну загальну середню освіту» та положення про конкурс, 

затвердженого засновником або уповноваженим ним органом (посадовою 

особою). 
3.2.Рішення про проведення конкурсу приймає уповноважений орган 

Безлюдівської селищної ради (далі відділ освіти): 
• одночасно з прийняттям рішення про утворення нового закладу загальної 

середньої освіти; 
• не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору, 

укладеного з керівником комунального закладу загальної середньої 

освіти; 
• не пізніше десяти робочих днів з дня дострокового припинення договору, 

укладеного з керівником відповідного комунального закладу загальної 

середньої освіти, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не 

відбувся. 
3.3. Оголошення та проведення конкурсного відбору, а також роботу конкурсної 

комісії забезпечує відділ освіти.  

3.4 Конкурс складається з таких етапів: 
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та оприлюднення оголошення 

про проведення конкурсу; 
2) затвердження складу конкурсної комісії; 
3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у конкурсі; 
4) перевірка поданих документів на відповідність установленим законодавством 

вимогам; 
5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; 
6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та 

представниками батьківського самоврядування закладу; 
7) проведення конкурсного відбору; 
8) визначення переможця конкурсу; 
9) оприлюднення результатів конкурсу. 

3.5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційному веб-

сайті засновника наступного робочого дня після прийняття рішення про 

проведення конкурсу та повинне містити: 
• найменування і місцезнаходження закладу освіти; 
• найменування посади та умови оплати праці; 
• кваліфікаційні вимоги до керівника закладу освіти відповідно до цього 

Закону; 
• вичерпний перелік, кінцевий строк і місце подання документів для участі 

в конкурсі; 
• дату та місце початку конкурсного відбору, етапи його проведення та 

тривалість; 



• прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, 

уповноваженої надавати інформацію про конкурс та приймати документи 

для участі в конкурсі. 
 
3.6. Для проведення конкурсу відділ освіти формує та затверджує конкурсну 

комісію чисельністю від 4 до 16 осіб, до складу якої на паритетних засадах 

входять представники: 

- відділу освіти Безлюдівської селищної ради; 
- засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати відповідного 

представницького органу місцевого самоврядування (не більше однієї особи від 

однієї фракції чи групи); 
-  відповідної місцевої державної адміністрації чи територіального органу 

центрального органу виконавчої влади із забезпечення якості освіти (державні 

службовці); 
-  інститутів громадянського суспільства (громадських об’єднань керівників 

закладів освіти, інших громадських формувань, а також експертів, фахівців у 

сфері загальної середньої освіти тощо). 
Вимоги до членів конкурсної комісії та порядок її формування 

визначаються положенням про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти. 
3.7.  До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка: 
- визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна 

дієздатність якої обмежена; 
- має судимість або на яку протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення; 
- відповідно до Закону України «Про запобігання корупції» є близькою особою 

учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів. 
3.8. У роботі конкурсної комісії з правом дорадчого голосу можуть брати участь 

представники закладу освіти, на посаду керівника якого оголошено конкурс. 
3.9. Члени конкурсної комісії зобов’язані: 
- брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку 

денного; 
- заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених цією 

статтею, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної комісії. 
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на засіданні не 

менше двох третин її затвердженого складу. Конкурсна комісія приймає рішення 

більшістю голосів від її затвердженого складу. У разі рівного розподілу голосів 

вирішальним є голос голови конкурсної комісії. 
Рішення конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується 

всіма присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті засновника протягом наступного робочого дня з дня проведення 

засідання конкурсної комісії. 



Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 

об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, 

доброчесності. Не допускаються будь-які втручання в діяльність конкурсної 

комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. 
Для участі в конкурсі подаються такі документи: 

- заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних даних 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних»; 
- автобіографія та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 
- копія паспорта громадянина України; 
- копія документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною частиною) 

не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 
- документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 
- копія трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх 

подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); 
- довідка про відсутність судимості; 
- довідка про проходження попереднього (періодичного) психіатричного огляду; 
-мотиваційний лист, складений у довільній формі. 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або 

моральні якості. 
Визначені у цьому пункті документи подаються особисто (або 

уповноваженою згідно з довіреністю особою) до конкурсної комісії у визначений 

в оголошенні строк. 
Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає 

особі, яка їх подає. 
3.10. Протягом п’яти робочих днів з дня завершення строку подання документів 

для участі в конкурсі конкурсна комісія: 
- перевіряє подані документи щодо відповідності установленим вимогам; 
- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у  конкурсі; 
- оприлюднює на офіційному веб-сайті засновника перелік осіб, допущених до 

участі у конкурсному відборі (далі - кандидати). 
3.11.До участі у конкурсі не можуть бути допущені особи, які: 
- не можуть обіймати посаду керівника комунального закладу загальної середньої 

освіти відповідно до цього Закону; 
- подали не всі документи, визначені цим Законом, для участі в конкурсі; 
- подали документи після завершення строку їх подання. 
3.12. Відділ освіти  зобов’язаний організувати та забезпечити ознайомлення 

кандидатів із закладом загальної середньої освіти, його трудовим колективом та 

представниками органів громадського самоврядування такого закладу не пізніше 

п’яти робочих днів до початку проведення конкурсного відбору. 
4. Особливості проведення конкурсного відбору. 
4.1. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: 



- перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, зокрема 

цього Закону, Закону України «Про освіту» та інших нормативно-правових актів 

у сфері загальної середньої освіти; 
- перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання 

ситуаційного завдання; 
- публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного плану 

розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей на 

запитання членів конкурсної комісії в межах змісту конкурсного випробування. 
4.2. Відділ освіти  зобов’язаний забезпечити відео фіксацію та (за можливості) 

відео трансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням на своєму 

офіційному веб-сайті відеозапису протягом одного робочого дня з дня його 

проведення. 
4.3. Порядок проведення етапів конкурсу: 
І етап  - перевірка знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема цього Закону, Закону України «Про освіту» та інших нормативно-

правових актів у сфері загальної середньої освіти. Форма перевірки знання 

законодавства - письмове тестування. 

  На І етапі пропонуються тестові завдання з 30 питань. Кожне питання має 

чотири варіанти відповіді, одна з яких є правильною. Загальний час тестування 

становить 30 хвилин. 

Під час проведення тестування кандидатам забороняється користуватися 

додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками, а також  спілкуватися один з одним. У разі порушення зазначених 

вимог кандидат відстороняється від подальшого конкурсу, про що складається 

відповідний акт, який підписується присутніми членами комісії.  

Після отримання від усіх кандидатів відповідей на тестові питання члени 

конкурсної комісії визначають результати письмового тестування і заповнюють 

відомість про результати за такою системою:   
– 1 бал виставляється кандидатам за правильну відповідь; 
– 0 балів виставляється кандидатам за неправильну відповідь. 

 Після визначення результатів тестування члени конкурсної комісії 

повертають відомості секретарю, який фіксує результати у зведеній відомості про 

результати тестування і оголошує кандидатам. 
  Повторне тестування не допускається, крім випадків, коли тестування не 

відбулося з технічних або інших причин, незалежних від членів конкурсної 

комісії та кандидатів. У такому разі призначається нова дата тестування та час. 
 Кандидати, які за результатами тестування набрали менше 50% 

правильних відповідей (14 балів і менше), є такими, що не пройшли тестування 

та не можуть бути допущені до наступного етапу конкурсу. 
Кандидати, які набрали 50 % і більше правильних відповідей (15 і більше), 

є такими, які допущені до наступного етапу конкурсу.  
ІІ етап - перевірки професійних компетентностей шляхом письмового виконання 

ситуаційного завдання. 



Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування 

спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання 

посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на 

відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та 

вміння приймати рішення. 

Секретар конкурсної комісії оголошує ситуаційне завдання, яке 

розв’язують кандидати. На розв’язання ситуаційного завдання надається 20 

хвилин.  

         Конкурсна комісія визначає результати розв’язання ситуаційного завдання. 
Для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного завдання 

використовується така система: 
– 2 бали виставляється кандидатам, які виявили глибокі знання та успішно 

розв’язали ситуаційне завдання; 
– 1 бал виставляється кандидатам, які розв’язали ситуаційне завдання в обсязі, 

достатньому для подальшої роботи; 
– 0 балів виставляється кандидатам, які не розв’язали ситуаційне завдання в 

установлений строк. 
  Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється 

кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про 

результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання 

ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок 

членів конкурсної комісії. 
Конкурсна комісія може прийняти рішення про залучення експертів у сфері 

загальної середньої освіти (з правом дорадчого голосу) для проведення оцінки 

ситуаційних завдань. У такому разі оцінку (0-1-2) дають експерти. Така оцінка 

враховується членами конкурсної комісії під час надання власної оцінки. 
Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути 

допущені до наступного етапу конкурсу. 
ІІІ етап конкурсу – публічна та відкрита презентація державною мовою 

перспективного плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також 

надання відповідей на запитання членів конкурсної комісії в межах змісту 

конкурсного випробування. 
Публічна презентація (тривалістю до 15 хвилин) перспективного плану 

розвитку закладу загальної середньої освіти на два (шість) років загальним 

обсягом не більше десяти сторінок (у форматі Word, Times New Roman, 14 дп, 1,5 

інт.). Дозволяється використовувати слайдову презентацію для візуалізації 

перспективного плану розвитку (загальний обсяг слайдів не більше 12 ). 
Представники засобів масової інформації та громадськості мають право 

бути присутніми під час проведення презентації запропонованих проектів 

програм розвитку закладу на два (шість) років. 
Оцінювання результатів публічної презентації та співбесіди щодо її змісту 

здійснюється таким чином: 



- 2 бали виставляється кандидатам, які успішно презентували перспективний 

план розвитку, виявили глибокі знання, уміння, компетенції, необхідні для 

ефективного виконання посадових обов’язків, на високому рівні давали 

відповіді на поставлені запитання; 
- 1 бал виставляється кандидатам, які презентували перспективний план в 

обсязі достатньому для виконання посадових обов’язків; 
- 0 балів виставляється кандидатам, які під час презентації на поставлені 

запитання допустили значну кількість помилок, неточностей та які після 

презентації не відповіли на запитання.  
Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним 

членом комісії індивідуально. Остаточною оцінкою у балах є середнє 

арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії та 

вноситься до відомостей про результати співбесіди. 
За результатами усіх трьох етапів конкурсного відбору складається 

рейтинговий список кандидатів. Підсумковий рейтинг кандидатів визначається 

додаванням балу за знання законодавства України у сфері загальної середньої 

освіти та остаточних оцінок за розв’язання ситуаційного завдання й публічної 

презентації перспективн6ого плану розвитку закладу і співбесіди за її змістом. 
5. Завершення конкурсного відбору. 
5.1.Конкурсна комісія протягом двох робочих днів з дня завершення конкурсного 

відбору визначає переможця конкурсу та оприлюднює результати конкурсу на 

офіційному веб-сайті відділу освіти. 
За результатами конкурсних випробувань конкурсна комісія визначає 

переможця конкурсу або визнає конкурс таким, що не відбувся. 
Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо: 

- відсутні заяви про участь у конкурсі; 
- до участі в конкурсі не допущено жодного кандидата; 
- жоден із кандидатів не визначений переможцем конкурсу; 

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний 

конкурс. 
5.2.Після  оприлюднення рішення про переможця конкурсу Безлюдівський 

селищний голова призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним 

строковий трудовий договір. 
Не може бути укладено трудовий договір з особою, яка не може обіймати 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти відповідно до Закону 

України «Про повну загальну середню освіту». 
 

 

  
Керуючий справами  

(секретар) виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради                                           Анастасія ПІДКОПАЙ 



ПРОЄКТ 
 

 
 УКРАЇНА                                       

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання 

 
від 23 лютого 2022 року                                                               

 

«Про затвердження рішення виконавчого комітету  

Безлюдівської селищної ради від 24.01.2022 року 

№ 51  «Про затвердження Положення про конкурс 

на посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

Безлюдівської селищної ради » 

 

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради Підкопай А.В. з 

проханням затвердити рішення виконавчого комітету та керуючись статтями 

26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, спорту та культури, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної 

ради від 24.01.2022 року № 51 «Про затвердження Положення про конкурс на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти Безлюдівської селищної 

ради». 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 

культури (Гусь І.М.). 

 

  

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення підготував: 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Підкопай А.В. (066)797-00-32 



ПРОЄКТ 

 
  УКРАЇНА                                           

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 23 лютого 2022 року                                                               

 

 

Про надання матеріальної  допомоги  

гр. Биковій Тетяні Іванівні 

 

       Розглянувши заяву гр. Бикової Тетяни Іванівни, яка зареєстрована за 

адресою Харківська область Харківський район, с. Лизогубівка,                              

вул. Центральна, буд. 11, з проханням  надати матеріальну допомогу у 

зв’язку з пожежею житлового будинку (конструктивні елементи перекриття, 

дах, горищне приміщення, господарчі речі на площі 150м2), враховуючи 

Положення про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  

жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян, керуючись статтею 34 Закону 

України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 

власності, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Биковій Тетяні Іванівні допомогу у зв’язку з пожежею 

житлового будинку (конструктивні елементи перекриття, дах горищне 

приміщення, господарчі речі на площі 150м2) в сумі 20 000,00 гривень.  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 

бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 

(Калашник О.М.) та постійну комісію з питань бюджету, економіки, фінансів 

та комунальної власності (Підкопай А.Б.). 

 

             

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 
 

 

Рішення підготував: 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Підкопай А.В. (066)797-00-32 



 
                                                            УКРАЇНА                                          ПРОЄКТ 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 23 лютого 2022 року                                                               

 

 

Про надання матеріальної  допомоги  

гр. Коц Миколі Іванович 

 

       Розглянувши заяву гр. Коц Миколи Івановича, який зареєстрований за 

адресою Харківська область Харківський район, смт Безлюдівка, вул. 

Зміївська буд. 24, з проханням  надати матеріальну допомогу у зв’язку з 

пожежею житлового будинку (конструктивні елементи даху, сходи, елементи 

стін), враховуючи Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги  жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, керуючись статтею. 34 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та 

комунальної власності, селищна рада  

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Коц Миколі Івановичу допомогу у зв’язку з пожежею 

житлового будинку (конструктивні елементи даху, сходи, елементи стін) в 

сумі 30 000,00 гривень.  

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 

бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 

(Калашник О.М.) та постійну комісію з питань бюджету, економіки, фінансів 

та комунальної власності (Підкопай А.Б.). 

 

 

             

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 
 

 

 

 



 

 

 

 

Рішення підготував: 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Підкопай А.В. (066)797-00-32 

 

 

Безлюдівському селищному голові 

Миколі КУЗЬМІНОВУ 

 

ПОДАННЯ 

 

Виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради виносить на розгляд 

сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради питання щодо надання 

матеріальної допомоги громадянину Коц Миколі Івановичу, після 

виникнення пожежі в його житловому будинку, внаслідок пожежі знищено 

конструктивні елементи даху, сходи, конструктивні елементи стін, 

орієнтовані збитки становлять 301 850 грн. (згідно Акту про пожежу від 

14.11.2021 року), так як Положенням про порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися 

в складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян передбачено 

пункт про розгляд заяв даного характеру для ліквідації наслідків пожежі. 

Враховуючи масштаби ураження виконавчий комітет пропонує суму для 

затвердження 30 000,00 грн.  

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету  

Безлюдівської селищної ради                                     Анастасія ПІДКОПАЙ 
 



ПРОЄКТ 

 

 УКРАЇНА                                       

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання 

від 23 лютого 2022 року                                                               

   

Про затвердження Положення про порядок надання  
одноразової матеріальної допомоги жителям  

 Безлюдівської селищної ради, які опинилися  

 в складних життєвих обставинах та іншим  

 категоріям громадян 
  

Відповідно до статей 25, 59 Закону України  «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  керуючись Бюджетним кодексом України, з 

метою забезпечення надання одноразової грошової матеріальної допомоги 

жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися  в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян, враховуючи важливість питання 

про надання матеріальної допомоги та багато чисельні заяви від мешканців 

Безлюдівської селищної ради,  враховуючи висновки постійних комісій з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності; з  питань 

охорони здоров’я,  соціального захисту населення, освіти, спорту та культури, 

селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення  про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги  жителям Безлюдівської селищної ради,  які опинилися  в складних 

життєвих обставинах та іншим категоріям громадян (додається). 

2. Визнати таки, що втратило чинність рішення Безлюдівської селищної 

ради  VIIІ скликання  від 30.04.2021 року «Про затвердження рішення 

виконавчого комітету № 96 від 11.03.2021 «Про затвердження Положення про 

порядок надання одноразової матеріальної допомоги жителям Безлюдівської 

селищної ради, які опиналися в складних життєвих обставинах та іншим 

категоріям громадян». 

     2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії  з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.); з  

питань охорони здоров’я,  соціального захисту населення, освіти, спорту та 

культури (Гусь І.М.).   
   
Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував:  

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Підкопай А.В. (066)797-00-32 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХІХ сесії 

Безлюдівської селищної ради 

VIII скликання від 23.02.2022  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок надання одноразової матеріальної допомоги  жителям 

Безлюдівської селищної ради, які опинилися в складних життєвих 

обставинах та іншим категоріям громадян 

 

Розділ 1. Загальні положення 

 
 1.1. Це Положення визначає умови та порядок надання 

одноразової матеріальної допомоги (далі – матеріальна допомога) для 

підтримки незахищених верств населення,  громадян,   які опинилися в 

складних життєвих обставинах та інших категорій громадян. 
1.2. Матеріальна допомога надається громадянам, які зареєстровані на 

території Безлюдівської селищної ради та переселенцям за наявності довідки 

про постійне місце проживання, підтверджувальних документів про 

фактичне місце проживання (акт депутату, довідка про навчання дітей в 

закладах Безлюдівської селищної ради). 
1.3. Матеріальна допомога надається за рахунок коштів, передбачених 

у селищному бюджеті на поточній рік. 
1.4. Підставою для надання матеріальної допомоги є заява громадянина 

до голови Безлюдівської селищної ради. 

 

Розділ 2. Порядок надання матеріальної допомоги 

 
 2.1 Питання про надання матеріальної допомоги громадянину  розглядається 

на засіданні виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради. 
2.2. Матеріальна допомога надається за умови: 

• для лікування та придбання ліків, оздоровлення; 
• до ювілейних днів народження  (90,95,100 років); 
• для вирішення соціально-побутових питань; 
• в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на 

момент смерті (родичам померлого за заявою). 
• в інших вкрай необхідних випадках; 
• до відзначення пам’ятних дат спілкам ветеранів Афганістану, 

ліквідаторам ЧАЕС, учасникам АТО; 
• до Міжнародного дня людей з інвалідністю.  

2.3. Для розгляду питання про виділення матеріальної допомоги обов’язково 

надаються наступні документи: 
- особиста заява,  заява від члена сім’ї в якій вказується прізвище, ім’я, 

по батькові заявника, його адреса, телефон та мотиви звернення; 
- копія паспорту; 



- копія ідентифікаційного коду; 

- до відзначення пам’ятних дат спілкам ветеранів Афганістану, 

ліквідаторам ЧАЕС - подання від голови спілки з документами.  

 Крім того,  для розгляду питання про виділення  матеріальної 

допомоги надаються: 
- на лікування та придбання ліків, оздоровлення – довідка медичного 

закладу; 
- для вирішення соціально-побутових питань - акт обстеження 

матеріально побутових умов;  
- в разі смерті особи, яка не працювала та не була пенсіонером на 

момент смерті (родичам померлого за заявою) - довідка для 

отримання допомоги на поховання встановленого зразка, свідоцтво 

про смерть. 
- до відзначення пам’ятних дат спілкам ветеранів Афганістану, 

ліквідаторам ЧАЕС, учасникам АТО - документ, що підтверджує 

участь в антитерористичній операції -  посвідчення учасників, до 

Міжнародного дня людей з інвалідністю – посвідчення особи з 

інвалідністю. 

- реквізити банківського рахунку    
- інші документи, що підтверджують настання особливих життєвих 

 обставин ( за потреби). 
2.4. Розмір матеріальної допомоги визначається виходячи з обставин, що 

склалися. Максимальний розмір матеріальної допомоги на одну особу може 

становити не більше 10000,00 грн. 

2.5. За рішенням виконавчого комітету заяви, які стосуються подоланню 

стихійних лих або ліквідації наслідків пожежі виносяться на розгляд сесії. 

2.6. Матеріальна допомога надається особі не більше ніж один раз на рік. 
2.7. Рішення про відмову у наданні матеріальної допомоги приймається на 

засіданні виконкому  з обов’язковим повідомленням заявника у випадках: 
• невідповідності поданих документів; 
• відсутності коштів у селищному бюджеті; 
• повторного звернення особи протягом року; 
• якщо заявник не зареєстрований на території Безлюдівської селищної 

ради. 
 

 Розділ 3. Заключні положення 

 
 3.1. Звернення щодо надання матеріальної допомоги громадянам  

розглядаються в місячний термін. 
3.2. Контроль за повнотою наданих документів покладається на секретаря 

виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради. 
3.3. Контроль за виплатою матеріальної допомоги покладається на головного 

бухгалтера Безлюдівської селищної ради 
3.4. Кошти, передбачені для надання матеріальної допомоги соціально 

незахищеним категоріям  громадян, громадянам,  які опинилися в складних 



життєвих обставинах та іншим категоріям громадян не можуть 

використовуватися для іншої мети. Контроль за цільовим використанням 

коштів покладається на постійні комісії з питань бюджету, економіки, 

фінансів,  та комунальної власності та з  питань охорони здоров’я,  

соціального захисту населення, освіти, спорту та культури.   
 
 
Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради                                    Анастасія ПІДКОПАЙ 
 



ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                            XІХ сесія VІІІ скликання 

          

РІШЕННЯ 

  від 23 лютого 2022 року                         

 

Про затвердження Плану роботи  

Безлюдівської селищної ради на 2022 

рік 

 

У відповідності  до статті  43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та статті 4 регламенту Безлюдівської селищної 

ради VІІI скликання, враховуючи висновки постійних комісій, селищна рала   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити  План роботи  Безлюдівської селищної ради на 2022 рік  

(додається). 

2. Контроль за виконанням заходів, передбачених планом роботи   

Безлюдівської селищної ради на 2022 рік покласти на секретаря селищної ради 

Яну Стасєву та постійні комісії селищної ради. 

 

 

 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                 Микола КУЗЬМІНОВ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення підготував: 

секретар ради Я. Стасєва, 749-61-04  



                                                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішенням  ХІХ сесії  Безлюдівської   

селищної ради від 23 лютого 2022 року  

«Про затвердження Плану роботи   

Безлюдівської селищної ради на 2022 рік» 

  

 

П Л А Н  

роботи Безлюдівської селищної ради на 2022 рік 

 

№   

з/п 

Зміст Термін  виконання  Відповідальний за підготовку 

матеріалів 

Примітка  

Розділ 1  

Питання для розгляду на пленарних засідання селищної ради 

1 2 3 4 5 

1.1 Про затвердження звіту про виконання 

селищного бюджету  за 2021 рік 

1 квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія, 

постійна комісія з питань 

бюджету економіки, фінансів та 

комунальної власності 

 

1.2 Про затвердження звіту про діяльність 

постійних комісій Ради за 2021 рік 

1 квартал 2022 року Секретар ради, голови 

постійних комісій 

 

1.3 Про затвердження звіту голови селищної 

ради за 2021 рік 

 

 

1 квартал 2022 року Секретар ради, виконавчий 

комітет 

 

 



1.4 Про затвердження звітів про діяльність  

старост старостинських округів  

Безлюдівської селищної ради за 2021 рік 

 

1 квартал 2022 року Секретар ради, старости 

старостинських округів 

 

1.5 Про затвердження галузевих програм з 

питань освіти, охорони здоров’я, 

комунальної власності, культури тощо 

 

Протягом року 

 

Секретар ради, виконавчий 

комітет,  

постійні комісії Ради 

 

1.6 Про затвердження звіту про виконання 

селищного бюджету селищної ради  за  

1- півріччя 2022 року 

2-3 квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

централізована бухгалтерія, 

постійна комісія з питань 

бюджету економіки, фінансів та 

комунальної власності 

 

 

1.7 Про проведення інвентаризації та 

нормативної грошової оцінки земель в 

межах селищної ради  

2-4 квартал 2022 року Відділ земельних відносин та 

комунальної власності, 

постійна комісія з питань 

земельних відносин та екології 

 

 

1.8 Про хід підготовки комунальних установ 

та об’єктів ЖКГ до роботи в осінньо - 

зимовий період 2022-2023 роки 

3-4 квартал 2022 року Відділ житлово-комунального 

господарства, постійна комісія з 

питань спільної власності 

територіальних громад, 

житлово-комунального 

господарства та цивільного 

захисту 

 

 



1.9 Про виконання селищного бюджету за 9 

місяців 2022 року  

4 квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія, 

постійна комісія з питань 

бюджету економіки, фінансів та 

комунальної власності 

 

1.10 Про цивільний захист населення, сіл та 

селищ, які входять до складу  селищної 

ради 

4 квартал 2022 року Виконавчий комітет, постійна 

комісія з питань охорони 

здоров’я  соціального захисту 

населення освіти спорту та 

культури 

 

1.11 Про селищний бюджет на 2023 рік 4 квартал  2022 року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія, 

постійна комісія з питань 

бюджету економіки, фінансів та 

комунальної власності 

 

1.12 Про виконання програми соціально - 

економічного розвитку селищної ради за 

2022 рік   

4 квартал 2022 року Виконавчий комітет, постійні 

комісії Ради 

 

1.13 Про затвердження селищних галузевих 

програм пов’язаних з розвитком 

інфраструктури території селищної ради 

Протягом року Виконавчий комітет, постійні 

комісії Ради 

 

1.14 Інвентаризація майна, що перебуває у 

спільній власності територіальних 

громад сіл та селищ, що входять до 

складу селищної ради 

1-4 квартал 2022 року 

по мірі надходження 

проектів та 

матеріалів 

Керівники комунальних 

підприємств, Централізована 

бухгалтерія, постійна комісія з 

питань спільної власності 

територіальних громад та 

житлово-комунального 

господарства   

 



РОЗДІЛ 2 

Регуляторні акти 

 

2.1. Положення про порядок відчуження 

майна, що є комунальною власністю 

Безлюдівської селищної ради 

І-ІІІ квартал 2022 

року 

Відділ з питань економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та комунального 

майна  
 

 

2.2. Про встановлення  ставок та пільг із 

земельного податку на території 

Безлюдівської селищної ради 

І-ІІ квартал 2022 року Відділ земельних відносин та 

комунальної власності, 

фінансовий відділ 

 

2.3. Про встановлення ставок єдиного 

податку на території Безлюдівської 

селищної ради 

І-ІІ квартал 2022 року  Фінансовий відділ, 

Відділ з питань економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та комунального 

майна  

 

2.4. Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

І-ІІ квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

Відділ з питань економічного 

розвитку, інвестиційної 

діяльності та комунального 

майна  

 

РОЗДІЛ 3 

Питання які плануються  до розгляду на засідання постійних комісіях 

3.1. Постійна комісія з питань бюджету економіки фінансів та комунальної власності 

 

3.1.1 Затвердження звіту про виконання 

селищного бюджету  за 2021 рік 

1 квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія 

 

https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/
https://khbsr.gov.ua/strukturni-pidrozdily-selyshhnoyi-rady/viddil-z-pytan-ekonomichnogo-rozvytku-investyczijnoyi-diyalnosti-ta-komunalnogo-majna-bezlyudivskoyi-selyshhnoyi-rady/


3.1.2 Про внесення змін та доповнень в 

рішення селищної ради  про селищний 

бюджет на 2022 рік 

Протягом року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія 

 

3.1.3 Про хід виконання селищного бюджету 

за 1 квартал 2022 року  

1-2 квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія 

 

3.1.4 Про стан виконання дохідної та 

видаткової частини бюджету селища за 

1- півріччя та за 9 місяців 2022 року 

3-4 квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія 

 

3.1.5. Про ефективність витрачання коштів 

селищного бюджету в ході виконання 

селищних галузевих програм 

1-4 квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія, 

Виконавчий комітет 

 

3.1.6 Про селищний бюджет на 2023 рік  4 квартал 2022 року Фінансовий відділ, 

Централізована бухгалтерія. 

Виконавчий комітет 

 

3.1.7 Розгляд листів підприємств, організацій 

установ, громадян 

1-4 квартал 

По мірі надходження 

Виконавчий комітет  

 

3.2. Постійна комісія з питань депутатської діяльності депутатської етики правопорядку, законності та зв’язків 

з громадськими організаціями 

3.2.1. Про моніторинг стану дотримання 

законності та громадської на території  

селищної ради 

Постійно 

Аналіз щоквартально 

Виконавчий комітет   

3.2.2 Про виконання депутатами селищної 

ради своїх повноважень, додержання 

депутатської дисципліни та етики 

По мірі надходження 

матеріалів 

Голови постійних комісій, 

Виконавчий комітет 

 

3.2.3 Про орієнтовні строки проведення звітів 

за 2022 рік  за проведену роботу в 

селищній раді  

4 квартал 2022 року Апарат управління селищної 

ради, керівники депутатських 

фракцій 

 



3.2.4 Розгляд звернень, заяв виборців  По мірі надходження  Апарат управління селищної 

ради 

 

3.3. Постійна комісія з питань власності територіальних громад, житлово - комунального господарства та 

цивільного захисту 

 

3.3.1 Про підсумки фінансово - господарської 

діяльності комунальних підприємств 

селищної ради за 2021 рік   

1-2 квартал 2022 року Керівники комунальних 

підприємств, Виконавчий 

комітет 

 

3.3.2 Про погодження матеріалів на списання 

майна, що перебуває  у спільної 

власності   

По мірі надходження 

матеріалів 

Виконавчий комітет  

3.3.3 Про підготовку комунікацій та об’єктів 

соціальної сфери , житлово - 

комунального господарства ,котелень, 

теплових , газових  електричних до 

функціонування в осінньо-зимового 

періоду  

 

3-4 квартал 2022 року Відділ житлово-комунального 

господарства, керівники 

підприємств, організацій, 

установ 

 

3.3.4 Про ефективність використання та 

збереження майна спільної власності 

територіальної громади, сіл,селищ 

селищної ради 

 

2-3 квартал 2022 року Виконавчий комітет  

3.3.5 Розгляд листів звернень громадян 

установ організацій комунальних 

підприємств віднесених до ведення 

постійної комісію 

 

По мірі надходження  Виконавчий комітет  



 

3.4. Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту, культури 

 

3.4.1 Про бюджет  медичної галузі , освіти 

культури  соціального захисту населення 

спорту та програми розвитку 2021 році 

1-2 квартал 2022 року 

 

 

 

Виконавчий комітет. керівники 

комунальних підприємств  

 

3.4.2 Про лікарське забезпечення мешканців 

селищної ради, які страждають на 

туберкульоз, сахарний діабет, 

онкохворих та інші 

2-3 квартал 2022 року Керівник комунального  

комерційного підприємства 

медичної допомоги, виконавчий 

комітет, 

 

3.4.3 Про співпрацю з підприємствами 

організаціями  установами реального 

сектору економіки  селищної ради 

спрямованої на реалізацію залучення 

інвестицій  в заклади охорони здоров’я, 

спорту, культури, освіти 

3-4 квартал 2022 року Виконавчий комітет  

3.4.4 Про селищний бюджет та програми 

розвитку медичних закладів соціального 

захисту населення освіти культури і 

спорту в 2022 року 

4 квартал 2022 року Виконавчий комітет  

3.4.5 Про підготовку закладів охорони 

здоров’я, освіти, культури до роботи в 

осінньо - зимовий період 2022-2023 роки  

4  квартал 2022 року Виконавчий комітет, керівники 

закладів 

 

3.4.6 Про основні показники програми 

розвитку галузей освіти, охорони 

здоров’я, культури, спорту 

 

4 квартал 2022 року Виконавчий комітет, керівники 

закладів 

 



3.5. Постійна комісія з питань земельних відносин та екології 

 

3.5.1 Про ведення інвентаризації та 

нормативно грошової оцінки земель на 

території селищної ради 

1-3 квартал 2022 року Виконавчий комітет  

3.5.2. Про взаємодію з підприємствами  та 

організаціями аграрного профілю щодо 

раціонального використання земельних 

ресурсів 

1-3 квартал 2022 року Виконавчий комітет, керівники 

сільськогосподарських 

підприємств 

 

3.5.3 Про співпрацю з громадськими 

організаціями об’єднаннями громадян  з 

питань екологічної безпеки та охорони 

навколишнього природного середовища 

на території селищної ради  

1-4 квартал 2022 року Виконавчий комітет  

3.5.4. Розгляд листів звернень громадян 

установ, організацій комунальних 

підприємств віднесених до ведення 

постійної комісії 

По мірі надходження Виконавчий комітет  

РОЗДІЛ 4  

Питання,  які плануються  до розгляду  на засіданнях виконавчого комітету селищної ради 

 

4.1 Про затвердження перспективного 

плану роботи виконкому на 2022 рік 

 

24 січня 2022 року 

 

Підкопай А.В. 

 

4.2.  Про виконання Програми соціально-

економічного розвитку Безлюдівської 

селищної ради 

 

22 лютого 2022 року 

Будник Л.М – начальник 

фінансового відділу 

 



4.3.  Про організацію заходів по проведенню 

двомісячника «Зелена весна» 

 

22 лютого 2022 року 

 

Воротніков С.В. начальник 

відділу житлово-комунального 

господарства 

 

4.4. Про стан соціального обслуговування та 

надання соціальних послуг населенню 

на території Безлюдівської селищної 

ради 

15 березня 2022 

року 

Гуманюк О.М. – директор КУ 

«Центр надання соціальних 

послуг» 

 

4.5 Про організацію харчування дітей в 

закладах загальної середньої освіти 

Безлюдівської селищної ради  

 

15 березня 2022 року 

Криволапова О.А. – начальник 

відділу освіти 

 

4.6  Про роботу адміністративної комісії на 

території Безлюдівської селищної ради 

11 квітня 2022 року Світличний Ю.С. – перший 

заступник Безлюдівського 

селищного голови 

 

4.7. Про стан спортивно-масової роботи 11 квітня 2022 року Павленко В.Г. -  начальник 

відділу освіти, молоді та спорту 

 

4.8 Про стан утримання та виховання дітей в 

сім’ях опікунів, піклувальників та 

виконання покладених на них обов’язків 

1- 11 квітня 2022 

року 

Шорох В.Д. – начальник 

служби у справах дітей 

 

4.9 Про стан роботи по соціальному захисту 

одиноких та непрацездатних громадян, 

які проживають в селах та селищах, які 

увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради 

11 квітня 2022 року Гуманюк О.М. - директор КУ 

«Центр надання соціальних 

послуг» 

 

4.10  Про заходи по недопущенню нещасних 

випадків на водоймищах сіл та селищ 

 

11 квітень 2022 року 

Панченко С.В. – начальник 

сектору цивільного захисту  

 

4,11 Про організацію роботи щодо 

забезпечення пожежної безпеки та 

 Панченко С.В. – начальник 

сектору цивільного захисту 

 



цивільного захисту на території сіл та 

селищ, які увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради 

11 квітень 2022 року 

4.12 Про дотримання Правил благоустрою 

населених пунктів і дотримання в них 

належного санітарного порядку на 

території сіл та селищ, що увійшли до 

складу Безлюдівської селищної ради 

19 травня 2022 року Воротніков С.В. - начальник 

відділу житлово-комунального 

господарства 

 

 

4.13 Про хід завершення навчального 

процесу в закладах загальної середньої 

освіти Безлюдівської селищної ради 

 

19 травня  2022 року 

Криволапова О.А. начальник 

відділу освіти, молоді та спорту 

 

4.14 Про організацію оздоровлення дітей 

влітку 2022 року 

19 травня 2022 року Шорох В.Д. - начальник служби 

у справах дітей 

 

4.15 Звіт старост старостинських округів 

стосовно звернень громадян та хід 

роботи  

15 червня 2022 року Топчій А.Г. 

Пеженко А.О. 

Макаров О.В. 

Кануннікова О.М.     

 

4.16 Про здійснення належного догляду 

батьками за дітьми в родинах, які 

перебувають на обліку СЖО 

 

15 червня 2022 року 

Шорох В.Д. - начальник служби 

у справах дітей 

 

4.17 Про стан надомного обслуговування 

одиноких та непрацездатних громадян 

на території Безлюдівської селищної 

ради 

15 червня 2022 року Гутовець А.О. – заступник 

голови з питань соціального 

захисту населення 

 

4.18 Про хід виконання бюджету селищної 

ради за 1 півріччя.  

 

15 червня 2022 року 

Будник Л.М. – начальник 

відділу фінансів 

 



Калашник О.М. – головний 

бухгалтер централізованої 

бухгалтерії 

4.19 Про стан боротьби із злочинністю, 

наркоманією та правопорушеннями на 

території селища 

 

18 липня 2022 року 

 

Трушкоков А.Г. старший 

дільничий 

 

4.20 Про стан військово-облікової роботи на 

території Безлюдівської селищної ради 

18 липня 2022 року Козинець Т.О. – інспектор ВОС  

4.21 Про відзначення на території 

Безлюдівської селищної ради Дня 

Незалежності України, Дня Прапора 

України, Дня селищ Хорошеве, 

Васищеве та Дня села Лизогубівка. 

18 липня 2022 року Левенко О.М. – начальник 

відділу культури 

 

4.22 Про стан роботи щодо захисту 

особистих, житлових та майнових прав 

дітей, які перебувають під опікою та 

піклуванням 

 

16 серпня 2022 року 

Шорох В.Д. - начальник служби 

у справах дітей 

 

4.23 Про стан підготовки шкіл, дошкільних 

навчальних закладів до нового 

навчального року 

16 серпня 2022 року Павленко В.Г. - начальник 

відділу освіти 

 

4.24 Про роботу адміністративної комісії на 

території селищної ради 

16 серпня 2022 року Світличний Ю.С. – перший 

заступник Безлюдівського 

селищного голови 

 

4.25 Про хід виконання Указу Президента 

«Про заходи щодо забезпечення 

конституційних прав громадян на 

звернення» 

16 вересня 2022 року Боклаг О.Є. – начальник 

загального відділу 

 



4.26 Про роботу підприємств торгівлі всіх 

форм власності 

20 вересня 2022 року Ткаченко М.В. – головний 

спеціаліст відділу земельних 

відносин та комунальної 

власності 

 

4.27 Про відзначення на території 

Безлюдівської селищної ради Дня 

селища Безлюдівка, Дня села Котляри 

20 вересня 2022 року Левенко О.М. начальник 

відділу культури 

 

4.28 Про хід виконання бюджету селищною 

радою за 9 місяців 2022 року. 

 

18 жовтня 2022 року 

Начальник відділу фінансів 

Калашник О.М. – головний 

бухгалтер централізованої 

бухгалтерії 

 

4.29 Про роботу закладів культури на 

території Безлюдівської селищної ради 

18 жовтня 2022 року Левенко О.М. начальник 

відділу культури 

 

 

4.30 Про заходи по боротьбі зі сніговими 

заметами на дорогах в населених 

пунктах селищної ради 

 

18 жовтня 2022 року Воротніков С.В. начальник 

відділу житлово-комунального 

господарства 

 

4.31 Про стан медичного обслуговування на 

території Безлюдівської селищної ради 

 

15 листопада 2022 

року 

Колісник В.В. – медичний 

директор Комунального 

некомерційного підприємства 

Безлюдівської селищної ради 

"Центр первинної медичної 

допомоги №3 Харківського 

району" 

 

4.32 Про стан обліку та сплати земельного 

податку з фізичних осіб в 2022 році 

15 листопада 2022 

року 

Ткаченко М.В. – головний 

спеціаліст відділу земельних 

 



відносин та комунальної 

власності 

4.33 Про заходи по підготовці до Новорячних 

та Різдвяних свят 

 

15 грудня 2022 року Левенко О.М. начальник 

відділу культури 

 

4.34 Про завтвердження видів суспільно-

корисних робіт та переліку об’єктів для 

відбування засудженими покарання у 

виді громадських робіт на 2023 рік 

 

15 грудня 2022 року 

Підкопай А.В. – керуючий 

справами (секретар) 

виконавчого комітету 

 

4.35 Про проєкт бюджету селища на 2023 рік 15 грудня 2022 року начальник фінансового відділу 

Калашник О.М. – головний 

бухгалтер централізованої 

бухгалтерії 

 

 

РОЗДІЛ 5 

 Організаційно методична  робота навчання 

 

5.1. Здійснення організаційно-технічних 

заходів щодо проведення пленарних 

засідань селищної ради, засідань 

постійних комісій та виконавчого 

комітету.  

Протягом року Апарат управління селищної 

ради 

 

5.2. Надання методичної і організаційної 

допомоги депутатам, постійним 

комісіям, депутатським фракціям та 

групам стосовно виконані їх  

повноважень відповідно діючому 

законодавству. 

Протягом року Апарат управління селищної 

ради 

 



5.3. Здійснення організаційних, правових 

заходів щодо забезпечення контролю за 

виконанням рішень селищної ради та 

постійних комісій.  

протягом року Апарат управління селищної 

ради 

 

5.4 Організація прийому громадян  

керівництвом селищної ради,  головами 

постійних комісій та депутатами   

селищної ради. 

протягом року Апарат управління селищної 

ради 

 

5.5 Організація та проведення селищних 

заходів, відзначення державних та 

місцевих свят.  

постійно Апарат управління селищної 

ради 

 

5.6 Організація проведення звітів депутатів 

селищної ради перед виборцями, 

опрацювання зауважень і пропозицій, 

висловлених під час проведення звітів. 

4 – квартал 2022 року Апарат управління селищної 

ради 

 

5.7 Аналіз проведеної роботи депутатами 

селищної ради; вирішення соціально - 

економічних питань; виконання 

бюджету селищної ради; розвиток 

житлово-комунальної інфраструктури 

територіальної громади 

4- квартал 2022 року Апарат управління селищної 

ради 

 

5.8 Підсумки виконання селищних 

галузевих програм пов’язаних з 

розвитком інфраструктури території 

селищної ради 

4- квартал 2022 року Апарат управління селищної 

ради 

 

 

                         Секретар Безлюдівської селищної ради                                                          Яна Стасєва           



ПРОЄКТ 

 

 

 УКРАЇНА                                       

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання 

 

 

від 23 лютого 2022 року                                                               

 

  
  

Про звіти постійних комісій 

Безлюдівської селищної ради за 2021 рік 

 
  

Керуючись статтями 47, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пунктом 34 Положення про постійні комісії Безлюдівської селищної 

ради VIIІ скликання, заслухавши звіт голів  постійних комісій,  селищна рада  

ВИРІШИЛА: 

1. Звіти постійних комісій Безлюдівської селищної ради за 2021 рік,   взяти до 

відома (додаються). 

2.  Секретарю селищної ради розмістити звіти на веб – сайті селищної  

ради  протягом 5 днів  із  дня прийняття рішення. 

  

  

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 
Рішення підготував: 

Секретар ради Я. Стасєва. 749-61-04 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення  ХІХ сесія Безлюдівської селищної  

ради VIIІ скликання 

«Про звіти постійних депутатських комісій 

Безлюдівської селищної ради» 

 

Звіт 

про роботу постійної комісії Безлюдівської селищної ради з питань 

депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та 

зв’язків з громадськими організаціями 

 

 Постійна комісія з питань депутатської діяльності, депутатської етики, 

правопорядку, законності та зв’язків з громадськими організаціями створена 

рішенням Безлюдівської селищної ради від 04 грудня 2020 року на I сесії VIІI 

скликання, працює у межах повноважень, визначених законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад» та 

відповідно до Регламенту Безлюдівської селищної ради  та Положення про 

постійні комісії Безлюдівської селищної ради VIІI скликання. До її складу 

входять 5 депутатів Безлюдівської селищної ради. 

За звітний період з грудня 2020 року по грудень 2021 року діяльність 

комісії провадилась за планом роботи селищної ради, безпосередньо планом 

роботи постійної комісії, окремими дорученнями голови ради та відповідно до 

питань, що виникали у зв’язку із роботою ради, діяльністю окремих депутатів та 

на підставі скарг і заяв окремих громадян.  

Основними функціями комісії є: 

• контролює виконання програм та рішень ради, а також заходів 

передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань дотримання 

регламенту, депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, 

боротьби з корупцією та злочинністю, зв’язків з об’єднаннями громадян, прав 

людини, етики; 

• погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх на розгляд ради, які 

готуються  апаратом управління  ради з питань дотримання регламенту, 

депутатської діяльності, місцевого самоврядування, законності, боротьби з 

корупцією та злочинністю, зв’язків з об’єднаннями громадян, прав людини, 

етики; 

• залучає представників правоохоронних органів до спільних 

напрацювань в охороні громадського порядку, захисті прав громадян. 

• інші питання в межах компетенції ради. 

 

Постійна комісія провела 9 засідань, розглянула понад 45 питань, по яких 

винесла висновки та рекомендації, зазначені в протоколі засідання комісії, 

винесла на розгляд сесії близько 31 питання, які були прийняті радою та 

перебувають на контролі постійної комісії. 



Постійна комісія приділяла належну увагу розгляду заяв та звернень, які 

стосувались питань законності та правопорядку, свобод і законних інтересів 

громадян, виконання власних рішень. 

Депутати постійної комісії проводять особисті прийоми на дільницях, 

беруть активну участь у пленарних засіданнях ради. 

Незважаючи на зайнятість та завантаженість членів комісії за основним 

місцем роботи чи діяльності, проблем із кворумом не виникало. 

В цілому робота комісії будувалась на принципах законності, 

ефективності, поваги до політичних вподобань та переконань. 

Незважаючи на те, що до складу постійної комісії входять представники 

різних політичних партій, комісія працювала злагоджено, відповідально та 

професійно. 

 

Голова 

постійної комісії           Юрій Арестов 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

про роботу постійної комісії Безлюдівської селищної ради з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності 

 

Постійна комісія з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 

власності створена рішенням Безлюдівської селищної ради від 04 грудня 2020 

року на I сесії VIІI скликання, працює у межах повноважень, визначених 

законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус 

депутатів місцевих рад» та відповідно до Регламенту Безлюдівської селищної 

ради  та Положення про постійні комісії Безлюдівської селищної ради VIІI 

скликання. До її складу входять 5 депутатів Безлюдівської селищної ради. 

За звітний період з грудня 2020 року по грудень 2021 року діяльність 

комісії провадилась за планом роботи селищної ради, безпосередньо планом 

роботи постійної комісії, окремими дорученнями голови ради. Основними 

принципами, якими керуються у своїй діяльності члени постійної комісії є 

законність, гласність, толерантність, колективне обговорення питань. 

Основними функціями комісії є: 

* готує висновки та рекомендації з питань бюджету та комунальної 

власності; 

* контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів 

передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань бюджету та 

комунальної власності; 

* погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які 

готуються виконавчим апаратом ради з питань бюджету; 

* бере участь у підготовці проекту бюджету, контролює процедуру його 

представлення, розгляду, доопрацювання, внесення змін та доповнень, 

затвердження. 

* інші питання в межах компетенції ради. 

 

Відповідно до своїх повноважень, комісія при розподілі бюджетних коштів 

вирішує найбільш важливі питання, враховуючи можливості селищного 

бюджету. Основними принципами, якими керується комісія при розподілі 

бюджетних коштів, є поліпшення соціально-економічного становища та 

розвиток селищної ради, розвиток освіти, культури, спорту, вирішення 

комунальних питань, тощо. 

Протягом року постійна комісія провела 19 засідань, розглянула понад 172 

питання, по яких винесла висновки та рекомендації, зазначені в протоколі 

засідання комісії, винесла на розгляд сесії близько 171 питання, які були 

прийняті радою та перебувають на контролі постійної комісії. 

Під час формування селищного бюджету на 2021  рік та внесення змін до 

нього одним з головних своїх завдань постійна комісія вбачала стимулювання 

пошуку нових методів і шляхів по наповненню дохідної частини бюджету та 

сприяння прозорості розрахунків і нормативів фінансової забезпеченості при 

розподілі фінансових ресурсів. Велика увага приділяється контролю за 

ефективним та цільовим використанням бюджетних коштів. 



Протягом року членами постійної комісії з питань бюджету уважно 

вивчалися аналітичні матеріали про виконання селищного бюджету на 2021 рік. 

Доходна частина за 2021 рік загального та спеціального фондів селищного 

бюджету Безлюдівської селищної ради (враховуючи міжбюджетні трансферти) 

виконана у сумі  212 333 459,14 грн. у тому числі: загальний фонд –

208 643 261,31 грн., спеціальний фонд – 3 690 197,83 грн. 

Видаткова частина за 2021 рік складає  –186 961 093,00 грн., у тому числі: 

загального фонду – 159 118 297,54 грн., спеціального фонду – 27 842 795,46 грн. 

 

 

Голова 

постійної комісії           Алла Підкопай 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

про роботу постійної комісії Безлюдівської селищної ради з питань 

земельних відносин та екології 

Постійна комісія Безлюдівської селищної ради з питань земельних 

відносин та екології створена рішенням Безлюдівської селищної ради від 04 

грудня 2020 року на I сесії VIІI скликання. До її складу входять 5 депутатів 

Безлюдівської селищної ради. Основними принципами, якими керуються члени 

комісії у своїй діяльності, є законність, гласність, толерантність, колективне 

обговорення питань. 

Головою комісії обрано Шматька Юрія Івановича. Постійна комісія 

селищної ради з питань земельних відносин та екології у своїй роботі керується 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», Регламенту Безлюдівської 

селищної ради  та Положення про постійні комісії Безлюдівської селищної ради, 

іншими законодавчими та нормативно-правовими актами, бере участь у 

підготовці питань для розгляду на сесіях селищної ради відповідно до профілю 

комісії. 

Комісія працює згідно з планом роботи, а також у разі потреби скликається 

позапланові, виїзні засідання . Депутати опікуються проблемами стану екології, 

охорони навколишнього природного середовища, використання надр та 

земельних ресурсів. У полі зору комісії знаходяться інші питання, що 

відносяться до її функціональної спрямованості.  

 

Основними функціями комісії є: 

 

* контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів 

передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань аграрної 

політики, земельних відносин, екології та природних ресурсів; 

* погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які 

готуються виконавчим апаратом ради з питань аграрної політики, земельних 

відносин, екології та природних ресурсів; 

* попередньо розглядає питання організації землеустрою, питання 

розпорядження землями, що знаходяться у спільній власності територіальних 

громад;  

* інші питання в межах компетенції ради. 

 

 З початку скликання проведено 9 засідань комісії. На засіданнях комісія 

розглянула понад 857 питань, по яких винесла висновки та рекомендації, 

зазначені в протоколі засідання комісії, винесла на розгляд сесії близько 791 

питання, які були прийняті радою та перебувають на контролі постійної комісії. 

За понад 66 зверненнями громадян, на комісії були розглянуті та вирішенні 

спірні питання, а саме встановлення межі земельних ділянок;  контрольні заміри 

земельних ділянок при виникненні конфліктних ситуацій.  Також було здійснено 

понад 46 виїздні комісій на місця згідно із заявами громадян. 



 Вважаю, щодо проведеної роботи , якості підготовлених рішень на 

засіданнях постійної комісії та сесіях селищної ради, комісія спрацювала 

відповідно добре. 

 

Голова 

постійної комісії           Юрій Шматько 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

про роботу постійної комісії Безлюдівської селищної ради з питань 

спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту 

 

Постійна комісія Безлюдівської селищної ради з питань спільної власності 

територіальних громад, житлово-комунального господарства та цивільного 

захисту створена і затверджена рішенням Безлюдівської селищної ради                       

від 04 грудня 2020 року (I сесія VIІІ скликання). 

Комісія селищної ради є органом ради, обрана із числа її депутатів для 

вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до відання 

ради, здійснення контролю за виконанням рішень селищної ради, її виконавчого 

органу. 

Комісія складається з 5 депутатів: голова – Чечуй І.В., секретар — Гринько 

П.Л.  Комісія працює у межах повноважень, визначених законами 

України      «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів 

місцевих рад» та відповідно до Регламенту Безлюдівської селищної ради  та 

Положення про постійні комісії Безлюдівської селищної ради. 

 Свою роботу комісія проводить відповідно до плану роботи Безлюдівської 

селищної ради, плану роботи комісії та окремих доручень селищного голови . 

Робота комісії будується  на основі законності, рівноправності та вільного 

колективного обговорення питань на прийняття рішень. 

Основними функціями комісії є: 

* готує висновки та рекомендації з питань спільної власності територіальних 

громад, житлово-комунального господарства та паливно-енергетичного 

комплексу; 

* контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів 

передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань спільної 

власності територіальних громад, житлово-комунального господарства та 

паливно-енергетичного комплексу; 

* погоджує проекти рішень ради перед винесенням їх розгляд ради, які 

готуються виконавчим апаратом ради з питань спільної власності 

територіальних громад, житлово-комунального господарства та паливно-

енергетичного комплексу; 

* інші питання в межах компетенції ради. 

 

За звітний період постійною комісією було проведено 10 засіданнь, на 

яких розглянуто понад 63 питання, по яких винесено висновки та рекомендації, 

зазначені в протоколі засідання комісії, винесено на розгляд сесії близько 50 

питання, які були прийняті радою та перебувають на контролі постійної комісії. 

  Члени комісії беруть активну участь у нарадах з керівництвом селищної 

ради стосовно якості води, вивозу сміття,  спільної власності територіальних 

громад та житлово-комунального господарства. 

Члени комісії ведуть роботу по прийому громадян з особистих питань, готують 

депутатські запити та звернення щодо питань, які найбільше турбують 



мешканців селищної ради, тим самим сприяють вирішенню питань соціально-

економічного розвитку громади. 

Робота по якості підготовлення проектів рішень на засіданнях постійної 

комісії   всіма членами комісії проводилась відповідально і професійно. 

Проекти рішень, що готуються та обговорюються на засіданнях  комісії 

постійно розміщується на офіційному веб — сайті   Безлюдівської селищної 

ради. 

Членів постійної комісії об’єднує відповідальна депутатська діяльність  та 

активна життєва позиція. 

 

Голова  

постійної комісії      Ігор Чечуй 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

про роботу постійної комісії Безлюдівської селищної ради з питань 

охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 

культури    

 

Постійна комісія з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, спорту та культури    

(далі – Комісія) утворена рішенням Безлюдівської селищної ради від 04.12.2020  

(І сесія VІІІ скликання) у складі: 

Гусь І.М. – голова комісії, 

Черевко О.В. – заступник голови комісії, 

Аксьонова О.М. – секретар комісії, 

Сліпка В.В. – член комісії, 

Антоненко Н.В. – член комісії. 

Свою роботу Комісія здійснює у межах повноважень, визначених чинним 

законодавством, зокрема ст. 47 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», а також відповідно до Регламенту та Положення про постійні комісії 

Безлюдівської селищної ради, затверджених відповідними рішеннями ради. 

Депутати, які входять до складу Комісії, мають значний життєвий і 

професійний досвід, не тільки безпосередньо знають проблеми в гуманітарній та 

соціальній сферах, а й постійно тримають на контролі позитивні напрацювання 

щодо пошуку шляхів вирішення цих проблем. Тому виважено ставляться до 

вивчення, попереднього розгляду і підготовки питань, що належать до їх відання. 

Основними функціями комісії є: 

* готує висновки та рекомендації з питань  охорони здоров’я, освіти, 

культури, молодіжної політики, фізичної культури та спорту; 

* контролює виконання програми та рішень ради, а також заходів 

передбачених іншими програмами та рішеннями ради, з питань освіти, 

охорони здоров’я, культури, молодіжної політики, фізичної культури та 

спорту; 

* з питань освіти, культури, молодіжної політики, фізичної культури та 

спорту перевіряє роботу підприємств, установ, закладів та організацій 

розташованих на території селищної ради, подає за результатами перевірки 

пропозиції на розгляд керівників підприємств, установ, закладів і 

організацій, а в необхідних випадках вносить свої пропозиції на розгляд 

ради; 

* інші питання в межах компетенції ради. 

 

Протягом звітного періоду проведено 14 засідань Комісії, на яких 

розглянуто понад 70 питань по яких винесено висновки та рекомендації, 

зазначені в протоколі засідання комісії, винесено на розгляд сесії близько 50 

питання, які були прийняті радою та перебувають на контролі постійної комісії..   

На засіданнях завжди був забезпечений кворум, конструктивне і виважене 

обговорення в інтересах жителів громади. 



Окрім того Комісією було підтримано низку важливих для діяльності та 

розвитку громади питань, серед них: 

✓ Створення комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Безлюдівської селищної ради.    

✓ Затвердження програм у сфері медицини на 2021-2023 роки: «Здорова мати 

– здорова дитина»; «Імунопрофілактики населення, боротьби із 

захворюванням на туберкульоз»; «Лікарського забезпечення мешканцям 

Безлюдівської селищної ради, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання»; «Цукровий діабет»; «Надання адресної грошової допомоги 

хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території 

Безлюдівської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз». 

✓ Про передачу прав замовника робіт за проєктом «Реконструкція 

приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної 

зали, їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська обл., Харківський 

р-н, с.Лизогубівка, вул.Шкільна, №22. Коригування.  

✓ Про  затвердження Положення про піклувальну  раду закладів освіти 

Безлюдівської селищної ради 

✓ інші питання в межах компетенції ради. 

 

Члени Комісії активно працюють у своїх виборчих округах, наполегливо 

порушують питання благоустрою, соціального захисту виборців, розглядають 

звернення громадян. 
   

Голова 

постійної комісії                       Ірина Гусь 

 

 



ПРОЄКТ 

     

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

ХІХ сесія VIIIскликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від  23 лютого 2022 року 

 

Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунальних підприємств, засновником 

яких є Безлюдівська селищна рада 

 

З метою вдосконалення системи фінансового планування, підвищення 

ефективності роботи підприємств, що належать до комунальної власності 

Безлюдівської селищної ради, відповідно до статті 78 Господарського кодексу 

України, керуючись статтями 25, 59, 60 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 Л А: 

 

1. Затвердити Порядок складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунальних підприємств, засновником яких є 

Безлюдівська селищна рада(далі – Порядок), що додається. 

2. Керівникам комунальних підприємств Безлюдівської селищної ради, 

подати до виконавчого апарату селищної ради в термін до 01 березня 2022 року 

проєкт фінансового плану на 2022 рік та звіт про виконання фінансового плану 

за 2021 рік, підготовленого відповідно до Порядку,. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності(Підкопай А.Б.). 

 

Безлюдівський селищний голова               Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував: 

Заступник селищного голови з питань діяльності виконавчих органів Алла Гутовець 0633754428  



Додаток  

до рішення ХІХ сесії VIІI скликання 

Безлюдівської селищної ради від 15 

лютого 2022 року «Про затвердження 

Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану 

комунальних підприємств, засновником 

яких є Безлюдівська селищна рада» 

 

ПОРЯДОК 

складання, затвердження та контролю виконання фінансового плану 

комунальних підприємств, засновником яких є Безлюдівська селищна 

рада 

 

1. Цей Порядок визначає процедуру складання, затвердження 

(погодження) та контролю виконання фінансового плану комунального 

підприємства Безлюдівської селищної ради (далі – Порядок). 

2. Фінансовий план комунального підприємства Безлюдівської 

селищної ради (далі – комунальне підприємство) складається за формою згідно 

з додатком 1 до цього Порядку на кожний наступний рік з поквартальною 

розбивкою і відображає очікувані фінансові результати в запланованому році. 

Фінансовий план підприємства містить інформацію щодо фактичних показників 

минулого року, планових і прогнозних показників поточного року, запланованих 

показників на плановий рік. 

3. Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та 

підготовки пояснювальної записки комунальне підприємство використовує 

рекомендації щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його 

виконання, підготовки пояснювальних записок до них, зазначені в додатку 2 до 

цього Порядку. 

4. Фінансовий план має забезпечувати збільшення показників 

рентабельності діяльності комунального підприємства, активів та власного 

капіталу порівняно з плановими та прогнозними показниками на поточний рік. 

У разі зменшення зазначених показників, а також обсягу сплати поточних 

податків, зборів (обов'язкових платежів) до бюджету комунальне підприємство 

обов'язково подає обґрунтування причин такого зменшення з відповідними 

розрахунками. 

5. Проект фінансового плану комунального підприємства, підписаний 

керівником підприємства, з пронумерованими та прошнурованими сторінками у 

двох примірниках разом з пояснювальною запискою в паперовому та 

електронному вигляді подається до виконавчого апарату Безлюдівської 

селищної ради (далі – виконавчий апарат) не пізніше 01 червня року, що передує 

плановому. 

6. До проекту фінансового плану комунального підприємства в 

паперовому та електронному вигляді додаються такі документи: 



6.1. пояснювальна записка, яка містить результати аналізу його 

фінансово-господарської діяльності за попередній рік, а також показники 

діяльності та розвитку у поточному році та на плановий рік; 

6.2. фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за 

формою, визначеною: 

− Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зокрема баланс (звіт про 

фінансовий стан) (форма № 1) (з розшифруванням статей балансу, що становлять 

більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт 

про власний капітал (форма № 4); 

− або Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», зокрема баланс (форма № 1-м) та 

Звіту про фінансові результати (форма № 2-м); 

6.3. податкову декларацію з податку на прибуток підприємств (не 

подається, якщо комунальне підприємства має статус неприбутковості); 

6.4. документ, що містить інформацію про наявність у судах 

загальної юрисдикції судових справ майнового характеру, стороною в яких є 

комунальне підприємство, відомості про стан виконання рішення суду або інших 

виконавчих документів, у яких зазначено суму, що підлягає сплаті, або яку 

стягнуто на користь комунального підприємства, наслідки виконання яких 

матимуть вплив на фінансовий стан комунального підприємства (за наявності). 

7. Якщо проект фінансового плану не відповідає вищевказаним 

вимогам, він вважається неподаним та повертається на доопрацювання. 

8. Фінансовий план комунального підприємства за рік, що минув, не 

підлягає затвердженню/погодженню. 

9. Відділ з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності та 

комунального майна та Фінансовий відділ Безлюдівської селищної ради 

протягом двох тижнів здійснюють аналіз зазначеного проекту з обов'язковим 

порівнянням його показників з показниками фінансово-господарської діяльності 

за минулий та поточний (очікувані результати) роки та передають для 

подальшого розгляду профільній постійній комісії селищної ради, яка приймає 

рішення про його погодженняабо повернення на доопрацювання. 

10. У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання 

комунальне підприємство забезпечує його доопрацювання з урахуванням 

зауважень та подає на повторне затвердження/погодження протягом строку, 

установленого виконавчим апаратом, але не більш як 10 робочих днів з дня 

надходження зауважень до проекту. 

11. Погоджений проект фінансового плану, що належать до комунальної 

власності Безлюдівської селищної ради,  затверджуються рішенням  селищної 

ради.  

12. Зміни до затвердженого фінансового плану можуть вноситись один 

раз на квартал протягом планового року та не можуть вноситись у періоди, за 

якими минув строк звітування. 



13. Проект змін до фінансового плану разом з пояснювальною запискою 

про причини їх внесення та порівняльною таблицею готується комунальним 

підприємством і подається до виконавчого апарату. 

14. Звіт про виконання фінансового плану в паперовому та 

електронному вигляді за формою, наведеною удодатку 3 до цього Порядку, 

комунальне підприємство подає виконавчому апарату у строки: за I, II та III 

квартали – щорокудо 01 травня, 01 серпня та 01 листопада відповідно, IV квартал 

звітного року та звітний рік – до15 лютого року, що настає за звітним періодом. 

15. До звіту додаються: 

15.1. пояснювальна записка щодо результатів діяльності 

комунального підприємства із зазначенням причин значних відхилень 

фактичних показників від планових; 

15.2. фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за 

формою, визначеною 

− Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 1 «Загальні вимоги до фінансової звітності», зокрема баланс (звіт про 

фінансовий стан) (форма № 1) (з розшифруванням статей балансу, що становлять 

більше 10 відсотків валюти балансу), звіт про фінансові результати (звіт про 

сукупний дохід) (форма № 2), звіт про рух грошових коштів (форма № 3), звіт 

про власний капітал (форма № 4); 

− або Національним положенням (стандартом) бухгалтерського 

обліку 25 «Спрощена фінансова звітність», зокрема баланс (форма № 1-м) та 

Звіту про фінансові результати (форма № 2-м). 

16. Виконавчий апарат протягом двох тижнів здійснює перевірку та 

моніторинг звіту. 

17. Відповідальність за достовірність та обґрунтованість фінансового 

плану згідно із чинним законодавством несе керівник комунального 

підприємства. 

 

 

 

Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів      Алла ГУТОВЕЦЬ 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану 

комунальних підприємств, засновником 

яких є Безлюдівська селищна рада 

 

 

ПОГОДЖЕНО 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

  

(найменування органу, 

якимзатвердженофінансовий 

план) 

М. П.     (посада, прізвище 

та власнеім’я, дата, підпис) 

 

  

(найменування органу, 

якимпогодженофінансовий план) 

М. П. (посада, прізвище 

та власнеім’я, дата, підпис) 

РОЗГЛЯНУТО/ПОГОДЖЕНО 
 

  
 

(найменування органу, 

якимпогодженофінансовий план) 

 

М. П.     (посада, прізвище 

та власнеім’я, дата, підпис) 

 

  

  Код 

Внесеннязмін 

до затвердженогофінансового 

плану 

Підприємство   

за 

ЄДРПОУ 

  

основний ФП 

(датазатвердження) 
  

Організаційно-правоваформа   
за КОПФГ 

  змінений ФП 

(датазатвердження) 
  

Суб'єктуправління   
за СПОДУ 

  

Видекономічноїдіяльності   
за  КВЕД  

  

змінений ФП 

(датазатвердження) 
  

Галузь         

Одиницявиміру, тис. грн   змінений ФП 

(датазатвердження) 
  

  

Середньообліковакількістьштатнихпрацівникі

в 
  змінений ФП 

(датазатвердження) 
  

Місцезнаходження   

Телефон   
Стандартизвітності 

П(с)БОУ 
  

Прізвище та власнеім'якерівника   
Стандартизвітності 

МСФЗ 
  

  



 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН 

на ________ рік 

Основніфінансовіпоказники 

Найменуванняпоказник

а 

К
о

д
р

я
д

к
а
 

Фактмину

логороку 

Планпоточ

ногороку 

Прогнозна п

оточнийрік 

Плано

вийрік 

Інформаціязгідноіз стратегічни

м планом розвитку 

планов

ийрік 

+1 рік 

планов

ийрік 

+2 

роки 

планов

ийрік 

+3 

роки 

планов

ийрік 

+4 

роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Формуванняфінансовихрезультатів 

Чистийдохідвід реалізац

іїпродукції 

(товарів, робіт, послуг) 

10

00 
- - - -         

Собівартістьреалізовано

їпродукції 

(товарів, робіт, послуг) 

10

10 
- - - -         

Валовийприбуток/збит

ок 

10

20 
- - - - - - - - 

EBITDA 
13

10 
#VALUE! #VALUE! #VALUE! - х х х х 

Чистийфінасобівартіст

ьнсовийрезультат 

12

00 
- - - -         

ІІ. Сплатаподатків, зборів та іншихобов’язковихплатежів 

податокна прибутокпідп

риємств 

21

11 
- - - - х х х х 

податок 

на доданувартість, 

що підлягаєсплаті дмате

ріальніо бюджету 

за підсумкамизвітногоп

еріоду 

21

12 
- - - - х х х х 

податок 

на доданувартість, 

що підлягаєвідшкодува

нню з бюджету 

за підсумкамизвітногоп

еріоду 

21

13 

 

(   ) 
(   ) (   )  - х х х х 

відрахуваннячастини 

чистого прибутку 

підприємствами 

та їх об’єднаннями 

21

15 
- - - - х х х х 

Відрахування частини 

чистого прибутку 

господарськимим 

товариствами, 

у статутному 

капіталіякихбільше 50 

відсотківакцій (часток) 

належать державі, 

21

31 
- - - - х х х х 



Найменуванняпоказник

а 

К
о

д
р

я
д

к
а
 

Фактмину

логороку 

Планпоточ

ногороку 

Прогнозна п

оточнийрік 

Плано

вийрік 

Інформаціязгідноіз стратегічни

м планом розвитку 

планов

ийрік 

+1 рік 

планов

ийрік 

+2 

роки 

планов

ийрік 

+3 

роки 

планов

ийрік 

+4 

роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

на виплату дивідендів 

на державну частку 

Усьоговиплат 

на користьдержави 

22

00 
- - - -         

IІІ. Капітальніінвестиції 

Капітальніінвестиції 
40

00 
- - - -         

ІV. Коефіцієнтнийаналіз 

Рентабельністьдіяльнос

ті 

(чистийфінансовий 

результат, рядок 1200 / 

чистийдохідвід реалізац

іїпродукції (товарів, 

робіт, послуг), 

рядок 1000) х 100, % 

50

10 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 

Рентабельністьактивів 

(чистийфінансовий 

результат, рядок 1200 / 

вартістьактивів, 

рядок 6020) х 100, % 

50

20 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 

Рентабельністьвласного

капіталу 

(чистийфінансовий 

результат, рядок 1200 / 

власнийкапітал, 

рядок 6080) х 100, % 

50

30 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 

Рентабельність EBITDA 

(EBITDA, рядок 1310 / 

чистийдохідвід реалізац

іїпродукції (товарів, 

робіт, послуг), 

рядок 1000) х 100, % 

50

40 
#VALUE! #VALUE! #VALUE! 

#DIV/0

! 
х х х х 

Коефіцієнтфінансовоїст

ійкості 

(власнийкапітал, 

рядок 6080 / 

(довгостроковізобов’яза

ння, рядок 6030 + 

поточнізобов’язання, 

рядок 6040)) 

50

50 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 

Коефіцієнтзносуосновн

ихзасобів 

(сума зносу, рядок 6003 

50

60 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 



Найменуванняпоказник

а 

К
о

д
р

я
д

к
а
 

Фактмину

логороку 

Планпоточ

ногороку 

Прогнозна п

оточнийрік 

Плано

вийрік 

Інформаціязгідноіз стратегічни

м планом розвитку 

планов

ийрік 

+1 рік 

планов

ийрік 

+2 

роки 

планов

ийрік 

+3 

роки 

планов

ийрік 

+4 

роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

/ 

первіснавартістьосновн

ихзасобів, рядок 6002) 

V. Звіт про фінансовий стан 

Необоротніактиви, 

усього, у тому числі: 

60

00 
        х х х х 

основнізасоби 
60

01 
- - - - х х х х 

первіснавартість 
60

02 
        х х х х 

знос 
60

03 
        х х х х 

Оборотніактиви, усього, 

у тому числі: 

60

10 
        х х х х 

дебіторськазаборгованіс

ть за продукцію, товари, 

роботи, послуги 

60

11 
        х х х х 

дебіторськазаборгованіс

ть 

за розрахунками 

з бюджетом 

60

12 
        х х х х 

грошіта їх еквіваленти 
60

13 
        х х х х 

Усьогоактиви 
60

20 
        х х х х 

Довгостроковізобов’яза

ння і забезпечення 

60

30 
        х х х х 

Поточнізобов’язання 

і забезпечення, 

у тому числі: 

60

40 
        х х х х 

поточнакредиторськаза

боргованість за товари, 

роботи, послуги 

60

41 
        х х х х 

поточнакредиторськаза

боргованість 

за розрахунками 

з бюджетом 

60

42 
        х х х х 

Усьогозобов’язання 

і забезпечення, 

у тому числі: 

60

50 
- - - - х х х х 

Державні гранти 

і субсидії 

60

60 
        х х х х 



Найменуванняпоказник

а 

К
о

д
р

я
д

к
а
 

Фактмину

логороку 

Планпоточ

ногороку 

Прогнозна п

оточнийрік 

Плано

вийрік 

Інформаціязгідноіз стратегічни

м планом розвитку 

планов

ийрік 

+1 рік 

планов

ийрік 

+2 

роки 

планов

ийрік 

+3 

роки 

планов

ийрік 

+4 

роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

фінансовізапозичення 
60

70 
        х х х х 

Власнийкапітал 
60

80 
        х х х х 

VI. Кредитнаполітика 

Заборгованість 

за кредитами 

на початок періоду 

70

00 
      -         

Отриманозалученихко

штів, усього, 

у тому числі: 

70

10 
- - - -         

довгостроковізобов’яза

ння 

70

11 
      - х х х х 

короткостроковізобов’я

зання 

70

12 
      - х х х х 

іншіфінансовізобов’язан

ня 

70

13 
      - х х х х 

Поверненозалученихк

оштів, усього, 

у тому числі: 

70

30 
- - - -         

довгостроковізобов’яза

ння 

70

21 
      (   ) х х х х 

короткостроковізобов’я

зання 

70

22 
      (   ) х х х х 

іншіфінансовізобов’язан

ня 

70

23 
      (   ) х х х х 

Заборгованість 

за кредитами 

на кінецьперіоду 

70

50 
      -         

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 

Середнякількістьпрац

івників 

(штатнихпрацівників, 

зовнішніхсумісників 

та працівників, 

які працюють 

за цивільно-

правовими 

договорами), у тому 

числі: 

80

00 
- - - -         

членинаглядовоїради 
80

01 
        х х х х 

члениправління 
80

02 
        х х х х 



Найменуванняпоказник

а 

К
о

д
р

я
д

к
а
 

Фактмину

логороку 

Планпоточ

ногороку 

Прогнозна п

оточнийрік 

Плано

вийрік 

Інформаціязгідноіз стратегічни

м планом розвитку 

планов

ийрік 

+1 рік 

планов

ийрік 

+2 

роки 

планов

ийрік 

+3 

роки 

планов

ийрік 

+4 

роки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

керівник 
80

03 
        х х х х 

адміністративно-

управлінськийперсонал 

80

04 
        х х х х 

працівники 
80

05 
        х х х х 

Витратина оплатупра

ці 

80

10 
- - - -         

членинаглядовоїради 
80

11 
        х х х х 

члениправління 
80

12 
        х х х х 

керівник 
80

13 
        х х х х 

адміністративно-

управлінськийперсонал 

80

14 
        х х х х 

працівники 
80

15 
        х х х х 

Середньомісячнівитра

ти на оплату праці 

одного працівника 

(грн), усього, у тому 

числі: 

80

20 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 

#DIV/

0! 

членнаглядовоїради 
80

21 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 

членправління 
80

22 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 

керівник, усього, у тому 

числі: 

80

23 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 

посадовийоклад 
802

3/1 
        х х х х 

преміювання 
802

3/2 
        х х х х 

іншівиплати, 

передбаченізаконодавс

твом 

802

3/3 
        х х х х 

адміністративно-

управлінськийпрацівни

к 

80

24 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 

працівник 
80

25 
#DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

#DIV/0

! 
х х х х 

 Керівник _____________________________________    __________________    ПІБ 
                                                         (посада)                                                                         (підпис)                  



І. Інформація до фінансового плану 

1. Перелікпідприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового плану 

Кодза ЄДРПОУ Найменуванняпідприємства Виддіяльності 

1 2 3 

      

  

2. Інформація про бізнеспідприємства (код рядка 1000 фінансового плану) 

Найменування 

видівдіяльності 

за КВЕД 

Питома вага 

в загальномуобсязіреалізації, 

% 

Фактичнийпоказник 

за _____ минулийрік 

Плановийпоказникпоточного_____ 

року 

Фактичнийпоказник поточного 

року за останнійзвітнийперіод 

_________________________ 

Плановий ______ рік 
за

м
и

н
у

л
и

й
р

ік
 

за
п

л
а
н

о
в
и

й
р

ік
 

ч
и

ст
и

й
д

о
х

ід
в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

п
р

о
д

у
к
ц

ії
 

(т
о

в
ар

ів
, 

р
о

б
іт

, 
п

о
сл

у
г)

, 
ти

с.
 г

р
н

 

к
іл

ь
к
іс

ть
п

р
о

д
у

к
ц

ії
/ 

н
а
д

ан
и

х
п

о
сл

у
г,

 

о
д

и
н

и
ц

я
в
и

м
ір

у
 

ц
ін

ао
д

и
н

и
ц

і 

(в
ар

ті
ст

ь
п

р
о

д
у

к
ц

ії
/ 

н
ад

а
н

и
х

п
о

сл
у

г)
, 

гр
н

 

ч
и

ст
и

й
д

о
х

ід
в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

п
р

о
д

у
к
ц

ії
 

(т
о

в
ар

ів
, 

р
о

б
іт

, 
п

о
сл

у
г)

, 
ти

с.
 г

р
н

 

к
іл

ь
к
іс

ть
п

р
о

д
у

к
ц

ії
/ 

н
а
д

ан
и

х
п

о
сл

у
г,

 

о
д

и
н

и
ц

я
в
и

м
ір

у
 

ц
ін

ао
д

и
н

и
ц

і 

(в
ар

ті
ст

ь
п

р
о

д
у

к
ц

ії
/ 

н
ад

а
н

и
х

п
о

сл
у

г)
, 

гр
н

 

ч
и

ст
и

й
д

о
х

ід
в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

п
р

о
д

у
к
ц

ії
 

(т
о

в
ар

ів
, 

р
о

б
іт

, 
п

о
сл

у
г)

, 
ти

с.
 г

р
н

 

к
іл

ь
к
іс

ть
п

р
о

д
у

к
ц

ії
/ 

н
а
д

ан
и

х
п

о
сл

у
г,

 

о
д

и
н

и
ц

я
в
и

м
ір

у
 

ц
ін

ао
д

и
н

и
ц

і 

(в
ар

ті
ст

ь
п

р
о

д
у

к
ц

ії
/ 

н
ад

а
н

и
х

п
о

сл
у

г)
, 

гр
н

 

ч
и

ст
и

й
д

о
х

ід
в
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1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

                              

                              

Усього 100,0 100,0 -     -     -     -     

  

  



3. Розшифрування до запланованогорівнядоходів/витрат 

Найменуванняпоказника 
Кодря

дка 

Фактминулог

ороку 

Планпоточног

ороку 

Прогнозна пото

чнийрік 

Планови

йрік 

(усього) 

У тому числі за кварталами Пояснення 

та обґрунтування 

до запланованогорівнядох

одів/витрат 
І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 

Чистий дохідвід реалізаціїпродукції 

(товарів, робіт, послуг) 
1000       -           

Собівартістьреалізованоїпродукції 

(товарів, робіт, послуг) 
1010 - - - - - - - -   

Витрати на сировину 

та основніматеріали 
1011 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Витратина паливо 1012 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Витратина електроенергію 1013 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Витратина оплатупраці 1014 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Відрахуванняна соціальні заходи 1015 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Витрати, що здійснюються 

для підтриманняоб’єкта в робочомустані 

(проведення ремонту, технічногоогляду, 

нагляду, обслуговуваннятощо) 

1016 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Амортизаціяосновнихзасобів 

і нематеріальнихактивів 
1017 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Рентнаплата (розшифрувати) 1018 (   ) (   ) (   )   (   ) (   ) (   ) (   )   

Іншівитрати (розшифрувати) 1019 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Валовийприбуток (збиток) 1020 - - - - - - - -   

Адміністративнівитрати, у тому числі: 1030 - - - - - - - -   

витрати, пов’язані 

з використаннямвласнихслужбовихавтомобіл

ів 

1031 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на орендуслужбовихавтомобілів 1032 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витратина консалтинговіпослуги 1033 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витратина страхові послуги 1034 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витратина аудиторські послуги 1035 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   



витратина службові відрядження 1036 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витратина зв’язок 1037 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витратина оплатупраці 1038 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

відрахуванняна соціальнізаходи 1039 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

амортизаціяосновнихзасобів 

і нематеріальнихактивівзагальногосподарськ

огопризначення 

1040 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на операційнуорендуосновних 

засобів та роялті, що мають 

загальногосподарське призначення 

1041 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на страхування майна загального 

сподарського призначення 
1042 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на страхування загального 

сподарського персоналу 
1043 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

організаційно-технічніпослуги 1044 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Консультаційні та інформаційні послуги 1045 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

юридичніпослуги 1046 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

послуги з оцінкимайна 1047 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати 

на охоронупрацізагальногосподарського 

персоналу 

1048 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на підвищеннякваліфікації 

та перепідготовкукадрів 
1049 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на утриманняосновнихфондів, 

іншихнеоборотнихактивівзагальногосподарс

ькоговикористання, у тому числі: 

1050 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на поліпшенняосновнихфондів 1050/1 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

іншіадміністративнівитрати (розшифрувати) 1051 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Витрати на збут, у тому числі: 1060 - - - - - - - -   

транспортнівитрати 1061 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витрати на зберігання та упаковку 1062 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   



витратина оплатупраці 1063 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

відрахуванняна соціальнізаходи 1064 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

амортизаціяосновнихзасобів 

і нематеріальнихактивів 
1065 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витратина рекламу 1066 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

іншівитрати на збут (розшифрувати) 1067 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Іншіопераційні доходи, усього, 

у тому числі: 
1070 - - - - - - - -   

курсовірізниці 1071       -           

нетиповіопераційнідоходи (розшифрувати) 1072       -           

іншіопераційнідоходи (розшифрувати) 1073       -           

Іншіопераційнівитрати, усього, 

у тому числі: 
1080 - - - - - - - -   

курсовірізниці 1081 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

нетиповіопераційнівитрати (розшифрувати) 1082 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

витратина благодійнудопомогу 1083 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

відрахування 

до резервусумнівнихборгів 
1084 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

відрахування 

до недержавнихпенсійнихфондів 
1085 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

іншіопераційнівитрати (розшифрувати) 1086 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Фінансовий результат 

від операційноїдіяльності 
1100 - - - - - - - -   

Дохідвід участі в капіталі (розшифрувати) 1110       -           

Втративід участі в капіталі 

(розшифрувати) 
1120 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Іншіфінансовідоходи (розшифрувати) 1130       -           

Фінансовівитрати (розшифрувати) 1140 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Інші доходи, усього, у тому числі: 1150 - - - - - - - -   



курсовірізниці 1151       -           

іншідоходи (розшифрувати) 1152       -           

Іншівитрати, усього, у тому числі: 1160 - - - - - - - -   

курсовірізниці 1161 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

іншівитрати (розшифрувати) 1162 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Фінансовийрезультатдо оподаткування 1170 - - - - - - - -   

Витрати з податку на прибуток 1180 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Дохід з податку на прибуток 1181       -           

Прибутоквід припиненоїдіяльностіпісляопод

аткування 
1190       -           

Збитоквід припиненоїдіяльності 

післяоподаткування 
1191 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

Чистийфінансовий результат, 

у тому числі: 
1200 - - - - - - - -   

прибуток 1201 0 0 0 0 0 0 0 0   

збиток 1202 0 0 0 0 0 0 0 0   

Усьогодоходів 1210 - - - - - - - -   

Усьоговитрат 1220 - - - - - - - -   

Неконтрольованачастка 1230       -           

Розрахунокпоказника EBITDA 

Фінансовий результат 

від операційноїдіяльності, рядок 1100 
1300 - - - - - - - -   

плюсамортизація, рядок 1430 1301 - - - - - - - -   

мінусопераційні доходи 

від курсовихрізниць, рядок 1071 
1302 - - - - - - - -   

плюс операційнівитрати 

від курсовихрізниць, рядок 1081 
1303 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   

мінусзначнінетиповіопераційні доходи, 

рядок 1072 
1304 - - - - - - - -   

плюс значнінетипові 

операційнівитрати, рядок 1082 
1305 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   )   



EBITDA 1310 #VALUE! #VALUE! #VALUE! - 
#VAL

UE! 

#VAL

UE! 

#VAL

UE! 

#VAL

UE! 
  

Елементиопераційнихвитрат 

Матеріальнівитрати, у тому числі: 1400       -           

витрати на сировину 

та основніматеріали 
1401       -           

витрати на паливо та енергію 1402       -           

Витратина оплатупраці 1410       -           

Відрахуванняна соціальнізаходи 1420       -           

Амортизація 1430       -           

Іншіопераційнівитрати 1440       -           

Усього 1450 - - - - - - - -   

Керівник _____________________________________    _____________________________           ПІБ                       

                                                     (посада)                                                         (підпис)                  



IІ. Розрахунки з бюджетом 

Найменуванняпоказника Кодрядка 
Факт 

минулогороку 

План 

поточногороку 
Прогнозна поточнийрік 

Плановийрік 

(усього) 

У тому числі 

за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

Розподілчистогоприбутку 

Чистийфінансовийрезультат 1200 - - - - - - - - 

Залишокнерозподіленогоприбутку (непокритогозбитку) 

на початок звітногоперіоду 
2000                 

Коригування, змінаобліковоїполітики (розшифрувати) 2005 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Скоригованийзалишокнерозподіленогоприбутку 

(непокритогозбитку) на початок звітногоперіоду, усього, 

у тому числі: 

2009 - - - - - - - - 

Нараховані до сплати відрахування частини чистого 

прибутку, усього, у тому числі: 
2010 - - - - - - - - 

підприємствами та їх об’єднаннями до державного бюджету 2011 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

господарськимитовариствами, у статутному капіталіякихбільше 

50 відсотківакцій (часток) належать державі, 

на виплатудивідендів 

2012 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

у тому числі на державнучастку 2012/1 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Перенесено з додатковогокапіталу 2020       -         

Розвитоквиробництва 2030 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

у тому числі за основними видами діяльності за КВЕД 2031 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Резервнийфонд 2040 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Іншіфонди (розшифрувати) 2050 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Іншіцілі (розшифрувати) 2060 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Залишокнерозподіленогоприбутку (непокритогозбитку) 

на кінецьзвітногоперіоду 
2070 - - - - - - - - 

Сплатаподатків, зборів та іншихобов’язковихплатежів 

Сплата податків та зборів (податкові платежі), усього, 

у тому числі: 
2110 - - - - - - - - 

податокна прибутокпідприємств 2111       -         



податок на доданувартість, що підлягаєсплатідо бюджету 

за підсумкамизвітногоперіоду 
2112       -         

податок на доданувартість, що підлягаєвідшкодуванню 

з бюджету за підсумкамизвітногоперіоду 
2113 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

акцизнийподаток 2114       -         

відрахуваннячастини чистого 

прибуткудержавнимиунітарнимипідприємствами 

та їх об’єднаннями 

2115       -         

рентнаплатаза транспортування 2116       -         

рентна плата за користуваннянадрами 2117       -         

податок на доходи фізичнихосіб 2118       -         

іншіподатки та збори (розшифрувати) 2119       -         

Сплатаподатків та зборів до місцевихбюджетів 

(податковіплатежі), усього, у тому числі: 
2120 - - - - - - - - 

податок на доходи фізичнихосіб 2121       -         

земельнийподаток 2122       -         

оренднаплата 2123       -         

іншіподатки та збори (розшифрувати) 2124       -         

Іншіподатки, збори та платежі на користьдержави, усього, 

у тому числі: 
2130 - - - - - - - - 

відрахуваннячастини чистого 

прибуткугосподарськимитовариствами, у статутному 

капіталіякихбільше 50 відсотків 

2131       -         

акцій (часток) належать державі, на виплату дивідендів 

на державнучастку 
                  

митніплатежі 2132       -         

Єдиний внесок на загальнообов’язкове державне 

соціальнестрахування 
2133       -         

іншіподатки, збори та платежі (розшифрувати) 2134       -         

Погашення податкового боргу, усього, у тому числі: 2140 - - - - - - - - 

погашенняреструктуризованих та відстрочених сум, 

що підлягаютьсплаті в поточному році до бюджетів та  їх 

цільових фондів 

2141       -         

інші (штрафи, пені, неустойки) (розшифрувати) 2142       -         



Усьоговиплат на користьдержави 2200 - - - - - - - - 

 

Керівник _____________________________________    _____________________________                                    ПІБ 
                                                            (посада)                                                                          (підпис)                  

  



 

ІІІ. Рух грошовихкоштів (за прямим методом) 

Найменуванняпоказника Кодрядка 
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У тому числі 

за кварталами 

І ІІ ІІІ ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

І. Рух коштів 

у результатіопераційноїдіяльності 
    

Надходженнягрошовихкоштів 

від операційноїдіяльності 
3000 - - - - - - - - 

Виручкавід реалізаціїпродукції 

(товарів, робіт, послуг) 
3010       -         

Поверненняподатків і зборів, у тому числі: 3020       -         

податкуна доданувартість 3030       -         

Цільовефінансування, у тому числі: 3040       -         

бюджетнефінансування 3041       -         

іншінадходження (розшифрувати) 3042       -         

Надходженняавансіввід покупців і замовників 3050       -         

Отриманнякоштів 

за короткостроковимизобов’язаннями, у тому 

числі: 

3060 - - - - - - - - 

кредити 3061       -         

позики 3062       -         

облігації 3063       -         

Іншінадходження (розшифрувати) 3070       -         

Витрачаннягрошовихкоштів 

від операційноїдіяльності 
3100 - - - - - - - - 

Розрахунки за продукцію 

(товари, роботи та послуги) 
3110 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Розрахунки з оплатипраці 3120 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Відрахуванняна соціальнізаходи 3130 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Поверненнякоштів 

за короткостроковимизобов’язаннями, у тому 

числі: 

3140 - - - - - - - - 

кредити 3141 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

позики 3142 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

облігації 3143 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Зобов’язання з податків, зборів 

та іншихобов’язковихплатежів, у тому числі: 
3150 - - - - - - - - 

податокна прибутокпідприємств 3151 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

податокна доданувартість 3152 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

акцизнийподаток 3153 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 



рентнаплата 3154 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

податок на доходи фізичнихосіб 3155 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

іншізобов’язання з податків і зборів, 

у тому числі: 
3156 - - - - - - - - 

відрахуваннячастини чистого прибутку 

підприємствами та їх об’єднаннями 
3156/1 (   ) (   ) (   )   (   ) (   ) (   ) (   ) 

відрахуваннячастини чистого 

прибуткугосподарськимитовариствами, 

у статутному капіталіякихбільше 50 

відсотківакцій (часток) належать державі, 

на виплатудивідендів на державнучастку 

3156/2 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

іншіплатежі (розшифрувати) 3157 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Поверненнякоштівдо бюджету 3160 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Іншівитрачання (розшифрувати) 3170 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Чистий рух коштіввід операційноїдіяльності 3195 - - - - - - - - 

II. Рух коштів 

у результатіінвестиційноїдіяльності 
    

Надходженнягрошовихкоштів 

від інвестиційноїдіяльності 
3200 - - - - - - - - 

Надходженнявід реалізаціїфінансовихінвестицій, 

у тому числі: 
3210       -         

надходженнявід продажу акцій та облігацій 3215       -         

Надходженнявід реалізаціїнеоборотнихактивів 3220       -         

Надходженнявід отриманихвідсотків 3225       -         

Надходженнядивідендів 3230       -         

Надходженнявід деривативів 3235       -         

Іншінадходження (розшифрувати) 3240       -         

Витрачаннягрошовихкоштів 

від інвестиційноїдіяльності 
3255 - - - - - - - - 

Витрачання на придбанняфінансовихінвестицій, 

у тому числі: 
3260 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

витрачання на придбанняакційта облігацій 3265 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Витрачання на придбаннянеоборотнихактивів, 

у тому числі: 
3270 - - - - - - - - 

придбання (створення) основнихзасобів 

(розшифрувати) 
3271 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

капітальнебудівництво (розшифрувати) 3272 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

придбання (створення) нематеріальнихактивів 

(розшифрувати) 
3273 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

іншінеоборотніактиви (розшифрувати) 3274 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Виплатиза деривативами 3280 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Іншіплатежі (розшифрувати) 3290 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Чистийрухкоштіввід інвестиційноїдіяльності 3295 - - - - - - - - 

III. Рух коштів 

у результатіфінансовоїдіяльності 
    



Надходженнягрошовихкоштів 

від фінансовоїдіяльності 
3300 - - - - - - - - 

Надходженнявід власногокапіталу 3305       -         

Отриманнякоштів 

за довгостроковимизобов’язаннями, у тому 

числі: 

3310 - - - - - - - - 

кредити 3311       -         

позики 3312       -         

облігації 3313       -         

Іншінадходження (розшифрувати) 3320       -         

Витрачаннягрошовихкоштів 

від фінансовоїдіяльності 
3330 - - - - - - - - 

Витрачання на викупвласнихакцій 3335 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Поверненнякоштів 

за довгостроковимизобов’язаннями, у тому 

числі: 

3340 - - - - - - - - 

кредити 3341 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

позики 3342 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

облігації 3343 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Сплатадивідендів 3350 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Витраченняна сплатувідсотків 3360 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Витрачення на сплатузаборгованості 

з фінансовоїоренди 
3370 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Іншіплатежі (розшифрувати) 3380 (   ) (   ) (   ) - (   ) (   ) (   ) (   ) 

Чистий рух коштіввід фінансовоїдіяльності 3395 - - - - - - - - 

Чистий рух грошовихкоштів за звітнийперіод 3400 - - - - - - - - 

Залишоккоштів на початок періоду 3405                 

Впливзмінивалютнихкурсів на залишоккоштів 3410       -         

Залишоккоштів на кінецьперіоду 3415 - - - - - - - - 

  

Керівник __________________________  _________________                 ПІБ 

                                               (посада)                              (підпис)                              

  



IV. Капітальніінвестиції 

                                                                                                                                                                                           

                    тис. грн (без ПДВ) 

Найменуванняпоказника 
Кодря

дка 

Факт 

минулого

року 

План 

поточного

року 

Прогнозна поточ

нийрік 

Планови

йрік 

(усього) 

У тому 

числі 

за квартала

ми 

І 
І

І 

ІІ

І 

І

V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

Капітальніінвестиції, 

усього, у тому числі: 

4000 - - - - - - - - 

капітальнебудівництво 4010       -         

придбання (виготовлення) 

основнихзасобів 

4020       -         

придбання (виготовлення) 

іншихнеоборотнихматеріаль

нихактивів 

4030       -         

придбання (створення) 

нематеріальнихактивів 

4040       -         

модернізація, модифікація 

(добудова, дообладнання, 

реконструкція) 

основнихзасобів 

4050       -         

капітальнийремонт 4060       -         

  

Керівник ___________________________    ___________________                              Власнеім’я ПРІЗВИЩЕ 

                                                           (посада)                                                                          (підпис)                  

V. Інформаціящодоотримання та поверненнязалученихкоштів 

Зобов’язання 

Заборгованість 

за кредитами 

на початок ______ 

року 

П
л
ан

 

із
 з

ал
у

ч
ен

н
я
к
о

ш
ті

в
 

План з поверненнякоштів 

Заборгованість 

за кредитами 

на кінець ______ року 

Ус

ьог

о 

у томучислі: 

сума 

основ

ногоб

оргу 

відсотки, 

нарахова

ніпротяго

мроку 

відсот

киспл

ачені 

курсо

вірізн

иці 

(сума 

основ

ного 

боргу

) 

(+/–) 

курсо

вірізн

иці 

(відс

отки) 

(+/–) 

У

сь

ог

о 

у томучислі: 

сумаосн

овногоб

оргу 

відсотк

инарахо

вані 

сумаосн

овногоб

оргу 

відсотк

инарах

овані 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

Довгострок

овізобов’яза

ння, усього, 

у тому 

числі: 

-       (   )   (   )     - - - 

  -       (   )   (   )     - - - 

  -       (   )   (   )     - - - 



Короткостр

оковізобов’

язання, 

усього, 

у тому 

числі: 

-       (   )   (   )     - - - 

  -       (   )   (   )     - - - 

  -       (   )   (   )     - - - 

Іншіфінанс

овізобов’яза

ння, усього, 

у тому 

числі: 

-       (   )   (   )     - - - 

  -       (   )   (   )     - - - 

  -       (   )   (   )     - - - 

Усього - - - - - - - - - - - - 

  

Керівник ______________________    _______________________                            ПІБ 

                                  (посада)                                          (підпис)                  



VІ. Джерелакапітальнихінвестицій 

                                                                                                                                                                                           

                    тис. грн (без ПДВ) 

№ 

з

/

п 

Найменуванняоб’є

кта 

Залученнякреди

тнихкоштів 

Бюджетнефіна

нсування 

Власнікошти 

(розшифрувати

) 

Іншіджерела 

(розшифрувати

) 

Усього 

рік 

у тому 

числі 

за кварта

лами рік 

у тому 

числі 

за кварта

лами рік 

у тому 

числі 

за кварта

лами рік 

у тому 

числі 

за кварта

лами рік 

у тому 

числі 

за кварта

лами 

І ІІ 
ІІ

І 

І

V 
І ІІ 

ІІ

І 

І

V 
І ІІ 

ІІ

І 

І

V 
І ІІ 

ІІ

І 

І

V 
І 

І

І 

І

І

І 

І

V 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 
1

0 

1

1 

1

2 
13 

1

4 

1

5 

1

6 

1

7 
18 

1

9 

2

0 

2

1 

2

2 
23 

2

4 

2

5 

2

6 

2

7 

1 
капітальнебудівни

цтво 
-         -         -         -         - - - - - 

2 

придбання 

(виготовлення) 

основнихзасобів 

(розшифрувати) 

-         -         -         -         - - - - - 

3 

придбання 

(виготовлення) 

іншихнеоборотних

матеріальнихактив

ів 

-         -         -         -         - - - - - 

4 

придбання 

(створення) 

нематеріальнихакт

ивів 

(розшифрувати 

про ліцензійнепро

грамнезабезпеченн

я) 

-         -         -         -         - - - - - 

5 

модернізація, 

модифікація 

(добудова, 

дообладнання, 

реконструкція) 

(розшифрувати) 

-         -         -         -         - - - - - 

6 
капітальнийремон

т 
-         -         -         -         - - - - - 

Усього - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Відсоток 
#DI

V/0! 
        

#D

IV/

0! 

        

#D

IV/

0! 

        

#D

IV/

0! 

        

#D

IV/

0! 

        

  

VІІ. Капітальнебудівництво (рядок 4010 таблиціIV) 

                                                                                                                                                                                           

                    тис. грн (без ПДВ) 

№ 

з

/

п 

Найм

енува

нняо

б’єкт

а 

Рікпо

чатку 

і закін

чення

будів

Загаль

накошт

орисна

вартіст

ь 

Перві

сна 

бала

нсова

варті

сть 

Незав

ершен

ебудів

ництв

о 

на поч

Плановийрік Інформація

щодо проект

но-

кошторисної

документаці

ї (стан 

Докумен

т, 

якимзатв

ерджени

й титул 

будови, 

освоєн

някапіт

альних

фінансув

аннякапі

тальнихі

нвестиці

у томучислі 

вл

ас

кре

дит

інші

джер



ництв

а 

введе

нихп

отуж

носте

й 

на по

чаток 

план

ового 

року 

аток 

плано

вого 

року 

вкладе

нь 

й (оплата 

грошови

ми 

коштами

), усього 

ні

ко

шт

и 

нік

ош

ти 

ела 

(зазн

ачит

идж

ерел

о) 

розроблення

, 

затвердженн

я, 

у разізатвер

дженнязазна

читисуб’єкт

управління, 

якимзатверд

жено, 

та відповідн

ий 

документ) 

із зазнач

еннямсу

б’єктауп

равління

, 

якиййог

о 

погодив 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              -           

              -           

              -           

              -           

              -           

              -           

              -           

Усього - - - - - - - -     

  

Керівник ______________________    __________                                     ПІБ 

                                     (посада)                       (підпис)                  

 

{Додаток 1 в редакції Наказу Міністерстварозвиткуекономіки, торгівлі та 
сільськогогосподарства № 122 від 22.01.2021} 

  



Додаток 2 

до Порядку складання, затвердження та 

контролю виконання фінансового плану 

комунальних підприємств, засновником яких є 

Безлюдівська селищна рада 
 

РЕКОМЕНДАЦІЇ 

щодо складання фінансового плану підприємства та звіту про його 

виконання, підготовки пояснювальних записок до них 

 

1. Основною метою складання річного фінансового плану 

комунального підприємства є визначення основних показників фінансово-

господарської діяльності цього підприємства, основні джерела та напрями 

спрямування коштів, з метою забезпечення потреб діяльності підприємства, 

реалізації заходів виробничого розвитку, забезпечення витрат та виконання 

зобов'язань, включаючи зобов'язання перед бюджетами та державними 

цільовими фондами.При цьому, включення окремих надходжень і витрат при 

розрахунку окремих показників слід здійснювати відповідно до чинних 

стандартів бухгалтерського обліку. 

2. Ставки податків, зборів, обов'язкових платежів, вартість залучення 

кредитних ресурсів, діючі ставки та порядок нарахування амортизації, інші 

показники, що впливають на розроблення фінансового плану, визначаються 

відповідно до порядку, чинного на момент складання фінансового плану. Зміна 

цих, а також інших макроекономічних показників та їх вплив на виконання 

фінансового плану відображається у звітах про виконання фінансового плану, 

фінансових звітах та пояснювальних записках до них. 

3. Планові розрахунки повинні базуватися на вивченні фактичних 

даних, аналізі практичного досвіду, прогнозуванні змін. 

4. Перед складанням річного фінансового плану необхідно визначити 

очікуване виконання показників фінансово-господарської діяльності поточного 

року, провести аналіз темпів, пропорцій розвитку господарства за поточний і 

попередній роки, що дозволяє виявити резерви розвитку, поставити задачі на 

перспективу. 

5. Під час розроблення проекту фінансового плану необхідно 

використовувати балансовий метод, що надає змогу забезпечити необхідні 

пропорції, а також скоординованість та взаємозв'язок усіх показників 

фінансового плану; нормативний метод, який базується на прогресивних науково 

розроблених нормах. У процесі складання проекту фінансового плану 

використовуються й інші методи, що дозволяють визначити планові показники 

по фактичних даних з усіх показників, прослідкувати взаємозв'язок між 

окремими факторами, визначити вплив кожного з них на кількісні та якісні 

показники роботи комунального підприємства. 

6. При складанні проекту річного фінансового плану слід, як правило, 

передбачати наявність позитивної динаміки показників (у порівнянні із 

попередніми роками). Передбачення збиткових результатів діяльності в річних 

фінансових планах, як правило, не допускається (крім виняткових випадків, коли 

підприємство реалізує товари, роботи послуги за регульованими цінами). 



7. Заповнення окремих статей фінансового плану здійснюється 

виходячи з планованих показників, відповідно до порядку заповнення статей 

звіту про фінансові результати, що врегульований Положенням (стандартом) 

бухгалтерського обліку 3 «Звіт про фінансові результати», затвердженим 

наказом Міністерства фінансів України від 31.03.99 № 87 (зі змінами та 

доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 21.06.99 за N 

397/3690: 

7.1. віднесення планованих доходів до певної статті фінансового 

плану здійснюється відповідно до пункту 7 Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 15 «Дохід», затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 29.11.99 № 290 (зі змінами та доповненнями), 

зареєстрованим у Міністерстві юстиції України 14.12.99 за N 860/4153: 

− Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 

– рядок1000; 

− Інші операційні доходи – рядок 1070; 

− Фінансові доходи – рядок1130; 

− Інші доходи – рядок1150; 

7.2. плановані витрати операційної діяльності комунального 

підприємства під час заповнення рядків 1010«Собівартість реалізованої 

продукції (товарів, робіт, послуг)», 1030«Адміністративні витрати», 

1060«Витрати на збут», 1080«Інші операційні витрати» групуються за 

економічними елементами та відображаються у фінансовому плані згідно з 

порядком, визначеним пунктами 21 - 26 Положення (стандарту) бухгалтерського 

обліку 16 «Витрати», затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 

31.12.99 № 318 (зі змінами та доповненнями), зареєстрованим у Міністерстві 

юстиції України 19.01.2000 за № 27/4248; 

7.3. підсумки витрат за кожним економічним елементом 

відображаються в рядках 1400–1440 фінансового плану відповідно; 

7.4. у разі, якщо значення рядка 1070«Інші операційні доходи» 

містить суми доходу від операційної оренди активів, плановане одержання 

грантів та субсидій (крім грантів і субсидій на капітальні інвестиції, цільового 

фінансування та інших, які не визнаються доходами звітного періоду), доходів 

від реалізації необоротних активів, утримуваних для продажу, - їхсуми довідково 

відображаються в рядку 1073; 

7.5. у разі, якщо значення рядка 1150 «Інші доходи» містить 

плановані суми доходу від реалізації фінансових інвестицій чи від безоплатно 

одержаних активів, їх суми довідково вносяться до рядків 1151 та 1152 

відповідно; 

7.6. у рядку 2111 «Податок на прибуток» визначається планована 

сума витрат з податку на прибуток, відповідно до Положення (стандарту) 

бухгалтерського обліку 17 «Податок на прибуток», затвердженого наказом 

Міністерства фінансів України від 28.12.2000 № 353, зареєстрованим у 

Міністерстві юстиції України 20.01.2001 № 47/5238; 

7.7. до рядка 2010 «Нараховані до сплати відрахування частини 

чистого прибутку»вносяться резервний фонд, розвиток виробництва, державна 

частка; 



7.8. до рядків розділу IV вноситься інформація про суми 

капітальних інвестицій, здійснення яких планується протягом календарного року 

– капітальногобудівництва (рядок 4010), придбання (виготовлення) основних 

засобів та інших необоротних матеріальних активів (рядок 4030), придбання 

(створення) нематеріальних активів (рядок 4040), модернізацію, модифікацію, 

дообладнання, реконструкцію, інші види поліпшення необоротних активів – 

основнихзасобів, інших необоротних матеріальних активів, в т. ч. удосконалення 

нематеріальних активів (рядок 4050). Сума зазначених рядків наводиться в рядку 

4000; 

8. У пояснювальній записці щодо обґрунтування проекту річного 

фінансового плану підлягають обов'язковому детальному розшифруванню 

значення наступних рядків фінансового плану: 040, 065, 080, 082, 083, 095, 105, 

110, 115, 140, 150, 160, 170, 180, 410 - 451. 

9. У пояснювальній записці щодо обґрунтування проекту річного 

фінансового плану підлягає відображенню наступний примірний перелік 

показників господарської діяльності та розвитку комунального підприємства на 

планований рік: 

9.1. Загальні відомості: 

− інформація щодо спеціалізації; 

− виробнича потужність підприємства; 

− чисельність працюючих (на момент складання фінансового 

плану). 

9.2. Основні показники виробництва продукції (товарів, робіт, 

послуг) на планований рік. 

9.3. Характеристика становища комунального підприємства на 

ринку та заходи щодо його покращання: 

− оцінка попиту на основні види продукції (товарів, робіт, 

послуг) на планований рік; 

− оцінка монопольного становища комунального підприємства 

(за наявності такого); 

− оптимізація номенклатури продукції, що випускається 

(товарів, робіт, послуг), підвищення ефективності збутової діяльності 

комунального підприємства. 

9.4. Заходи щодо підвищення технічного рівня комунального 

підприємства, його модернізації та реконструкції: 

− завдання щодо освоєння нових видів продукції (товарів, робіт, 

послуг); 

− технічне переобладнання комунального підприємства, 

освоєння нових технологій; 

− удосконалення системи управління, планування і організації 

виробництва; 

− заходи щодо зниження матеріалоємності та енергоємності 

виробництва; 

− удосконалення організації і планування матеріально-

технічного забезпечення; 

− заходи щодо підвищення продуктивності праці. 



9.5. Удосконалення організаційної структури комунального 

підприємства: 

− управління кадрами; 

− підвищення кваліфікації працівників; 

− удосконалення системи заробітної плати та матеріального 

стимулювання працівників; 

− соціальний розвиток підприємства. 

9.6. Заходи щодо реорганізації та реструктуризації комунального 

підприємства, його окремих підрозділів; виділення окремих підприємств, 

входження до об'єднань підприємств, промислово-фінансових груп, створення 

дочірніх підприємств тощо. 

9.7. Природоохоронні заходи: 

− оцінка впливу виробництва на навколишнє природне 

середовище; 

− проведення природоохоронних заходів (з визначенням 

термінів та джерел фінансування). 

9.8. Основні показники фінансової та інвестиційної діяльності на 

плановий рік: 

− оцінка загальної потреби у залученні фінансових ресурсів на 

планований рік; 

− заходи, що здійснюватимуться комунальним підприємством з 

метою залучення необхідних фінансових ресурсів; 

− управління дебіторською та кредиторською заборгованістю, 

включаючи заходи щодо забезпечення повних та своєчасних розрахунків за 

відвантажену продукцію, виконані роботи та послуги, заходи щодо стягнення 

простроченої дебіторської заборгованості; 

− забезпечення своєчасних розрахунків за спожиті матеріальні 

ресурси, із заробітної плати, податків та обов'язкових платежів, повернення 

коштів, що виділялись на зворотній основі з бюджетів. 

9.9. Оцінка можливих ризиків діяльності комунального 

підприємства, включаючи техногенні (майнові) та фінансові ризики, дії 

факторів, що несуть загрозу стабільності діяльності, та реалізація комунальним 

підприємством заходів, спрямованих на їх запобігання та усунення, включаючи 

створення резервних фондів, укладання договорів страхування майнових та 

фінансових ризиків тощо. 

9.10. План використання бюджетних коштів (із розшифруванням за 

статтями фінансового плану): 

− у вигляді дотацій, субсидій та субвенцій; 

− у вигляді оплати за реалізовану продукцію (товари, роботи, 

послуги). 

 

 

 

 

Заступник селищного голови з питань 

діяльності виконавчих органів      Алла ГУТОВЕЦЬ 



 
  



Додаток 3 

до Порядку складання, 

затвердження та контролю 

виконання фінансового 

плану комунальних 

підприємств, засновником 

яких є Безлюдівська 

селищна рада 

  

Код 

Внесені зміни 

до затвердженого 

фінансового 

плану (дата) 

Підприємство   за 

ЄДРПОУ 

  зміни з    

Організаційно-правова форма   за 

КОПФГ 

  зміни з    

Суб’єкт управління   за 

СПОДУ 

  зміни з    

Вид економічної діяльності   за КВЕД   зміни з    

Галузь   

Одиниця виміру, тис. грн   

Середньооблікова кількість 

штатних працівників 

  

Місцезнаходження   

Телефон   Стандарти 

звітності П(с)БОУ 

  

Прізвище та власне ім’я 

керівника 

  Стандарти 

звітності МСФЗ 

  

  

  



ЗВІТ 

про виконання фінансового плану 

за ______________________________________ 

(рік) 

Основні фінансові показники 

Найменування 

показника 

Код 

рядка 

Факт наростаючим 

підсумком 

з початку року 

Звітний період (рік) 

минулий 

рік 

поточний 

рік 
план факт 

відхилення

, +/– 

виконання

, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Формування фінансових результатів 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

1000 - - - - - #DIV/0! 

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

1010 - - - - - #DIV/0! 

Валовий 

прибуток/збиток 
1020 - - - - - #DIV/0! 

EBITDA 1310 
#VALUE

! 

#VALUE

! 

#VALUE

! 

#VALUE

! 
#VALUE! #VALUE! 

Чистий 

фінансовий 

результат 

1200 - - - - - #DIV/0! 

ІІ. Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

податок 

на прибуток 

підприємств 

2111 - - - - - #DIV/0! 

податок 

на додану 

вартість, 

що підлягає 

сплаті 

до бюджету 

за підсумками 

звітного періоду 

2112 - - - - - #DIV/0! 

податок 

на додану 

вартість, 

що підлягає 

відшкодуванню 

2113 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 



з бюджету 

за підсумками 

звітного періоду 

відрахування 

частини чистого 

прибутку 

підприємствами 

та їх об’єднанням

и 

2115 - - - - - #DIV/0! 

відрахування 

частини чистого 

прибутку 

господарськими 

товариствами, 

у статутному 

капіталі яких 

більше 50 

відсотків акцій 

(часток) належать 

державі, 

на виплату 

дивідендів 

на державну 

частку 

2131 - - - - - #DIV/0! 

Усього виплат 

на користь 

держави 

2200 - - - - - #DIV/0! 

ІІІ. Капітальні інвестиції 

Капітальні 

інвестиції, 

усього, у тому 

числі: 

4000 
#VALUE

! 

#VALUE

! 

#VALUE

! 

#VALUE

! 
#VALUE! #VALUE! 

ІV. Коефіцієнтний аналіз 

Рентабельність 

діяльності 

(чистий 

фінансовий 

результат, 

рядок 1200 / 

чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), 

рядок 1000) х 100

, % 

5010 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! х х 

Рентабельність 

активів (чистий 

фінансовий 

5020 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
#VALUE

! 
х х 



результат, 

рядок 1200 / 

вартість активів, 

рядок 6020) х 100

, % 

Рентабельність 

власного капіталу 

(чистий 

фінансовий 

результат, 

рядок 1200 / 

власний капітал, 

рядок 6080) х 100

, % 

5030 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
#VALUE

! 
х х 

Рентабельність 

EBITDA 

(EBITDA, 

рядок 1310 / 

чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг), 

рядок 1000) х 100

, % 

5040 
#VALUE

! 

#VALUE

! 

#VALUE

! 

#VALUE

! 
х х 

Коефіцієнт 

фінансової 

стійкості 

(власний капітал, 

рядок 6080 / 

(довгострокові 

зобов’язання, 

рядок 6030 + 

поточні 

зобов’язання, 

рядок 6040)) 

5050 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
#VALUE

! 
х х 

Коефіцієнт зносу 

основних засобів 

(сума зносу, 

рядок 6003 / 

первісна вартість 

основних засобів, 

рядок 6002) 

5060 #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 
#VALUE

! 
х х 

V. Звіт про фінансовий стан 

Необоротні 

активи, усього, 

у тому числі: 

6000       х - #DIV/0! 

основні засоби 6001 - - - х - #DIV/0! 

первісна вартість 6002       х - #DIV/0! 



знос 6003       х - #DIV/0! 

Оборотні активи, 

усього, у тому 

числі: 

6010       х - #DIV/0! 

дебіторська 

заборгованість 

за продукцію, 

товари, роботи, 

послуги 

6011       х - #DIV/0! 

дебіторська 

заборгованість 

за розрахунками 

з бюджетом 

6012       х - #DIV/0! 

гроші 

та їх еквіваленти 
6013       х - #DIV/0! 

Усього активи 6020       х - #DIV/0! 

Довгострокові 

зобов’язання 

і забезпечення 

6030       х - #DIV/0! 

Поточні 

зобов’язання 

і забезпечення, 

у тому числі: 

6040       х - #DIV/0! 

поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за товари, роботи, 

послуги 

6041       х - #DIV/0! 

поточна 

кредиторська 

заборгованість 

за розрахунками 

з бюджетом 

6042       х - #DIV/0! 

Усього 

зобов’язання 

і забезпечення, 

у тому числі: 

6050       х - #DIV/0! 

державні гранти 

і субсидії 
6060       х - #DIV/0! 

фінансові 

запозичення 
6070       х - #DIV/0! 

Власний капітал 6080       х - #DIV/0! 

VI. Кредитна політика 

Заборгованість 

за кредитами 
7000       - - #DIV/0! 



на початок 

періоду 

Отримано 

залучених 

коштів, усього, 

у тому числі: 

7010 - - #REF! #REF! #REF! #REF! 

довгострокові 

зобов’язання 
7011 - - #REF! #REF! #REF! #REF! 

короткострокові 

зобов’язання 
7012 - - #REF! #REF! #REF! #REF! 

інші фінансові 

зобов’язання 
7013     #REF! #REF! #REF! #REF! 

Повернено 

залучених 

коштів, усього, 

у тому числі: 

7030 - - #REF! #REF! #REF! #REF! 

довгострокові 

зобов’язання 
7021 - - #REF! #REF! #REF! #REF! 

короткострокові 

зобов’язання 
7022 - - #REF! #REF! #REF! #REF! 

інші фінансові 

зобов’язання 
7023         - #DIV/0! 

Заборгованість 

за кредитами 

на кінець 

періоду 

7050     #REF! #REF! #REF! #REF! 

VII. Дані про персонал та витрати на оплату праці 

Середня 

кількість 

працівників 

(штатних 

працівників, 

зовнішніх 

сумісників 

та працівників, 

які працюють 

за цивільно-

правовими 

договорами), 

у тому числі: 

8000 - - - - - #DIV/0! 

члени наглядової 

ради 
8001         - #DIV/0! 

члени правління 8002         - #DIV/0! 

керівник 8003         - #DIV/0! 



адміністративно-

управлінський 

персонал 

8004         - #DIV/0! 

працівники 8005         - #DIV/0! 

Витрати 

на оплату праці 
8010 - - - - - #DIV/0! 

члени наглядової 

ради 
8011         - #DIV/0! 

члени правління 8012         - #DIV/0! 

керівник 8013         - #DIV/0! 

адміністративно-

управлінський 

персонал 

8014         - #DIV/0! 

працівники 8015         - #DIV/0! 

Середньомісячні 

витрати 

на оплату праці 

одного 

працівника 

(грн), усього, 

у тому числі: 

8020 - - - - - #DIV/0! 

член наглядової 

ради 
8021         - #DIV/0! 

член правління 8022         - #DIV/0! 

керівник 8023 - - - - - #DIV/0! 

посадовий оклад 
8023/

1 
        - #DIV/0! 

преміювання 
8023/

2 
        - #DIV/0! 

інші виплати, 

передбачені 

законодавством 

8023/

3 
        - #DIV/0! 

адміністративно-

управлінський 

працівник 

8024         - #DIV/0! 

працівник 8025         - #DIV/0! 

  

Керівник ____________________    _____________                        ПІБ 

                           (посада)                                (підпис)                  

І. Інформація до фінансового плану 

1. Перелік підприємств, які включені до консолідованого (зведеного) фінансового 

плану 



Код за ЄДРПОУ Найменування підприємства Вид діяльності 

1 2 3 

      

      

  

2. Інформація про бізнес підприємства (код рядка 1000 фінансового плану) 

Найменування 

видів діяльності 

за КВЕД 

План Факт 
Відхилення, 

+/– 
Виконання, % 

ч
и

ст
и

й
 д

о
х
ід

 в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
 (

то
в
ар

ів
, 
р
о
б

іт
, 

п
о
сл

у
г)

, 
ти

с.
 г

р
н

 
к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о
д

у
к
ц

ії
/ 

н
ад

ан
и

х
 

п
о
сл

у
г,

 о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у
 

ц
ін

а 
о
д

и
н

и
ц

і 

(в
ар

ті
ст

ь
 п

р
о
д

у
к
ц

ії
/ 

н
ад

ан
и

х
 

п
о
сл

у
г)

, 
гр

н
 

ч
и

ст
и

й
 д

о
х
ід

 в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
 (

то
в
ар

ів
, 
р
о
б

іт
, 

п
о
сл

у
г)

, 
ти

с.
 г

р
н

 
к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о
д

у
к
ц

ії
/ 

н
ад

ан
и

х
 

п
о
сл

у
г,

 о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у
 

ц
ін

а 
о
д

и
н

и
ц

і 

(в
ар

ті
ст

ь
 п

р
о
д

у
к
ц

ії
/ 

н
ад

ан
и

х
 

п
о
сл

у
г)

, 
гр

н
 

ч
и

ст
и

й
 д

о
х
ід

 в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
 (

то
в
ар

ів
, 
р
о
б

іт
, 

п
о
сл

у
г)

, 
ти

с.
 г

р
н

 
к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о
д

у
к
ц

ії
/ 

н
ад

ан
и

х
 

п
о
сл

у
г,

 о
д

и
н

и
ц

я
 в

и
м

ір
у
 

ц
ін

а 
о
д

и
н

и
ц

і 

(в
ар

ті
ст

ь
 п

р
о
д

у
к
ц

ії
/ 

н
ад

ан
и

х
 

п
о
сл

у
г)

, 
гр

н
 

ч
и

ст
и

й
 д

о
х
ід

 в
ід

 р
еа

л
із

ац
ії

 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
 (

то
в
ар

ів
, 
р
о
б

іт
, 

п
о
сл

у
г)

 

к
іл

ьк
іс

ть
 п

р
о
д

у
к
ц

ії
/ 

н
ад

ан
и

х
 

п
о
сл

у
г 

зм
ін

а 
ц

ін
и

 о
д
и

н
и

ц
і 

(в
ар

то
ст

і 

п
р
о
д

у
к
ц

ії
/ 

н
ад

ан
и

х
 п

о
сл

у
г)

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 

              - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

              - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

              - - - #DIV/0! #DIV/0! #DIV/0! 

  -     -     -     #DIV/0!     

  

  



3. Формування фінансових результатів 

Найменування 

показника 

Код 

рядк

а 

Факт 

наростаючим 

підсумком 

з початку року 

Звітний період (рік) 

минули

й рік 

поточн

ий рік 
план факт 

відхиле

ння, +/– 

виконан

ня, % 

пояснення 

та обґрунтув

ання 

відхилення 

від запланов

аного рівня 

доходів/витр

ат 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

Доходи і витрати (деталізація) 

Чистий дохід 

від реалізації 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

1000         - #DIV/0!   

Собівартість 

реалізованої 

продукції 

(товарів, робіт, 

послуг) 

1010 - - - - - #DIV/0!   

Витрати 

на сировину 

та основні 

матеріали 

1011 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Витрати 

на паливо 
1012 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Витрати 

на електроенергі

ю 

1013 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Витрати 

на оплату праці 
1014 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

1015 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Витрати, 

що здійснюються 

для підтримання 

об’єкта 

в робочому стані 

(проведення 

ремонту, 

технічного 

огляду, нагляду, 

1016 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  



обслуговування 

тощо) 

Амортизація 

основних засобів 

і нематеріальних 

активів 

1017 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Рентна плата 

(розшифрувати) 
1018 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Інші витрати 

(розшифрувати) 
1019 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Валовий 

прибуток 

(збиток) 

1020 - - - - - #DIV/0!   

Адміністративні 

витрати, у тому 

числі: 

1030 - - - - - #DIV/0!   

витрати, 

пов’язані 

з використанням 

власних 

службових 

автомобілів 

1031 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на оренду 

службових 

автомобілів 

1032 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на консалтингові 

послуги 

1033 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на страхові 

послуги 

1034 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на аудиторські 

послуги 

1035 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на службові 

відрядження 

1036 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на зв’язок 
1037 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на оплату праці 
1038 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

відрахування 

на соціальні 

заходи 

1039 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  



амортизація 

основних засобів 

і нематеріальних 

активів 

загальногосподар

ського 

призначення 

1040 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на операційну 

оренду основних 

засобів та роялті, 

що мають 

загальногосподар

ське призначення 

1041 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на страхування 

майна 

загальногосподар

ського 

призначення 

1042 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на страхування 

загальногосподар

ського персоналу 

1043 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

організаційно-

технічні послуги 
1044 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

консультаційні 

та інформаційні 

послуги 

1045 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

юридичні 

послуги 
1046 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

послуги з оцінки 

майна 
1047 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на охорону праці 

загальногосподар

ського персоналу 

1048 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на підвищення 

кваліфікації 

та перепідготовк

у кадрів 

1049 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на утримання 

основних фондів, 

інших 

необоротних 

активів 

загальногосподар

1050 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  



ського 

використання, 

у тому числі: 

витрати 

на поліпшення 

основних фондів 

1050

/1 
(   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

інші 

адміністративні 

витрати 

(розшифрувати) 

1051 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Витрати на збут, 

у тому числі: 
1060 - - - - - #DIV/0!   

транспортні 

витрати 
1061 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на зберігання 

та упаковку 

1062 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на оплату праці 
1063 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

відрахування 

на соціальні 

заходи 

1064 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

амортизація 

основних засобів 

і нематеріальних 

активів 

1065 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на рекламу 
1066 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

інші витрати 

на збут 

(розшифрувати) 

1067 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Інші операційні 

доходи, усього, 

у тому числі: 

1070 - - - - - #DIV/0!   

курсові різниці 1071         - #DIV/0!   

нетипові 

операційні 

доходи 

(розшифрувати) 

1072         - #DIV/0!   

інші операційні 

доходи 

(розшифрувати) 

1073         - #DIV/0!   

Інші операційні 

витрати, усього, 

у тому числі: 

1080 - - - - - #DIV/0!   



курсові різниці 1081 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

нетипові 

операційні 

витрати 

(розшифрувати) 

1082 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

витрати 

на благодійну 

допомогу 

1083 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

відрахування 

до резерву 

сумнівних боргів 

1084 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

відрахування 

до недержавних 

пенсійних фондів 

1085 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

інші операційні 

витрати 

(розшифрувати) 

1086 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Фінансовий 

результат 

від операційної 

діяльності 

1100 - - - - - #DIV/0!   

Дохід від участі 

в капіталі 

(розшифрувати) 

1110         - #DIV/0!   

Втрати 

від участі 

в капіталі 

(розшифрувати) 

1120 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Інші фінансові 

доходи 

(розшифрувати) 

1130         - #DIV/0!   

Фінансові 

витрати 

(розшифрувати) 

1140 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Інші доходи, 

усього, у тому 

числі: 

1150 - - - - - #DIV/0!   

курсові різниці 1151         - #DIV/0!   

інші доходи 

(розшифрувати) 
1152         - #DIV/0!   

Інші витрати, 

усього, у тому 

числі: 

1160 - - - - - #DIV/0!   

курсові різниці 1161 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  



інші витрати 

(розшифрувати) 
1162 (   ) (   ) (   ) (   ) 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Фінансовий 

результат 

до оподаткуванн

я 

1170 - - - - - #DIV/0!   

Витрати 

з податку 

на прибуток 

1180 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Дохід з податку 

на прибуток 
1181         - #DIV/0!   

Прибуток 

від припиненої 

діяльності після 

оподаткування 

1190         - #DIV/0!   

Збиток 

від припиненої 

діяльності після 

оподаткування 

1191 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Чистий 

фінансовий 

результат, 

у тому числі: 

1200 - - - - - #DIV/0!   

прибуток 1201         - #DIV/0!   

збиток 1202 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Усього доходів 1210 - - - - - #DIV/0!   

Усього витрат 1220 - - - - - #DIV/0!   

Неконтрольована 

частка 
1230         - #DIV/0!   

Розрахунок показника EBITDA 

Фінансовий 

результат 

від операційної 

діяльності, 

рядок 1100 

1300 - - - - - #DIV/0!   

плюс 

амортизація, 

рядок 1430 

1301 - - - - - #DIV/0!   

мінус операційні 

доходи 

від курсових 

різниць, 

рядок 1071 

1302 - - - - - #DIV/0!   



плюс операційні 

витрати 

від курсових 

різниць, 

рядок 1081 

1303 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

мінус значні 

нетипові 

операційні 

доходи, 

рядок 1072 

1304 - - - - - #DIV/0!   

плюс значні 

нетипові 

операційні 

витрати, 

рядок 1082 

1305 (   ) (   ) (   ) (   ) 
#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

EBITDA 1310 
#VAL

UE! 

#VAL

UE! 

#VAL

UE! 

#VAL

UE! 

#VALU

E! 

#VALU

E! 
  

Елементи 

операційних 

витрат 

          - #DIV/0!   

Матеріальні 

витрати, у тому 

числі: 

1400         - #DIV/0!   

витрати 

на сировину 

та основні 

матеріали 

1401         - #DIV/0!   

витрати 

на паливо 

та енергію 

1402         - #DIV/0!   

Витрати 

на оплату праці 
1410         - #DIV/0!   

Відрахування 

на соціальні 

заходи 

1420         - #DIV/0!   

Амортизація 1430         - #DIV/0!   

Інші операційні 

витрати 
1440         - #DIV/0!   

Усього 1450 - - - - - #DIV/0!   

  

Керівник ________________    ____________                       ПІБ 

                             (посада)                       (підпис)                  



IІ. Розрахунки з бюджетом 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Факт наростаючим 

підсумком 

з початку року 

Звітний період (рік) 

минулий 

рік 

поточний 

рік 
план факт 

відхилення, 

+/– 

виконання, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

Розподіл чистого прибутку 

Чистий фінансовий 

результат 
1200 0 0 0 0 - #DIV/0! 

Залишок нерозподіленого 

прибутку (непокритого 

збитку) на початок 

звітного періоду 

2000         - #DIV/0! 

Коригування, зміна 

облікової політики 

(розшифрувати) 

2005 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Скоригований залишок 

нерозподіленого прибутку 

(непокритого збитку) 

на початок звітного 

періоду, усього, у тому 

числі: 

2009 - - - - - #DIV/0! 

Нараховані до сплати 

відрахування частини 

чистого прибутку, усього, 

у тому числі: 

2010 - - - - - #DIV/0! 

підприємствами 

та їх об’єднаннями 

до місцевого бюджету 

2011 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

господарськими 

товариствами, 

у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі, 

на виплату дивідендів 

2012 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

у тому числі на державну 

частку 
2012/1 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Перенесено з додаткового 

капіталу 
2020         - #DIV/0! 

Розвиток виробництва 2030 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

у тому числі за основними 

видами діяльності за КВЕД 
2031 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Резервний фонд 2040 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Інші фонди 

(розшифрувати) 
2050 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 



Інші цілі (розшифрувати) 2060 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Залишок нерозподіленого 

прибутку (непокритого 

збитку) на кінець 

звітного періоду 

2070 - - - - - #DIV/0! 

Сплата податків, зборів та інших обов’язкових платежів 

Сплата податків та зборів 

(податкові платежі), 

усього, у тому числі: 

2110 - - - - - #DIV/0! 

податок на прибуток 

підприємств 
2111         - #DIV/0! 

ПДВ, що підлягає сплаті 

до бюджету за підсумками 

звітного періоду 

2112         - #DIV/0! 

ПДВ, що підлягає 

відшкодуванню з бюджету 

за підсумками звітного 

періоду 

2113 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

акцизний податок 2114         - #DIV/0! 

відрахування частини 

чистого прибутку 

підприємствами 

та їх об’єднаннями 

2115         - #DIV/0! 

рентна плата 

за транспортування 
2116         - #DIV/0! 

рентна плата 

за користування надрами 
2117         - #DIV/0! 

податок на доходи 

фізичних осіб 
2118         - #DIV/0! 

інші податки та збори 

(розшифрувати) 
2119         - #DIV/0! 

Сплата податків та зборів 

до місцевих бюджетів 

(податкові платежі), 

усього, у тому числі: 

2120 - - - - - #DIV/0! 

податок на доходи 

фізичних осіб 
2121         - #DIV/0! 

земельний податок 2122         - #DIV/0! 

орендна плата 2123         - #DIV/0! 

інші податки та збори 

(розшифрувати) 
2124         - #DIV/0! 

Інші податки, збори 

та платежі на користь 
2130 - - - - - #DIV/0! 



держави, усього, у тому 

числі: 

відрахування частини 

чистого прибутку 

господарськими 

товариствами, 

у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі, 

на виплату дивідендів 

на державну частку 

2131         - #DIV/0! 

митні платежі 2132         - #DIV/0! 

єдиний внесок 

на загальнообов’язкове 

державне соціальне 

страхування 

2133         - #DIV/0! 

інші податки, збори 

та платежі (розшифрувати) 
2134         - #DIV/0! 

Погашення податкового 

боргу, усього, у тому 

числі: 

2140 - - - - - #DIV/0! 

погашення 

реструктуризованих 

та відстрочених сум, 

що підлягають сплаті 

в поточному році 

до бюджетів та державних 

цільових фондів 

2141         - #DIV/0! 

інші (штрафи, пені, 

неустойки) (розшифрувати) 
2142         - #DIV/0! 

Усього виплат 

на користь держави 
2200 - - - - - #DIV/0! 

  

Керівник __________________________    __________                 ПІБ 

                                          (посада)                        (підпис)                  

ІІІ. Рух грошових коштів (за прямим методом) 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Факт наростаючим 

підсумком 

з початку року 

Звітний період (рік) 

минулий 

рік 

поточний 

рік 
план факт 

відхилення, 

+/– 

виконання, 

% 

1 2 3 4 5 6 7 8 

І. Рух коштів у результаті 

операційної діяльності 
              



Надходження грошових 

коштів від операційної 

діяльності 

3000 - - - - - #DIV/0! 

Виручка від реалізації 

продукції (товарів, робіт, 

послуг) 

3010         - #DIV/0! 

Повернення податків 

і зборів, у тому числі: 
3020         - #DIV/0! 

податку на додану вартість 3030         - #DIV/0! 

Цільове фінансування, 

у тому числі: 
3040         - #DIV/0! 

бюджетне фінансування 3041         - #DIV/0! 

інші надходження 

(розшифрувати) 
3042         - #DIV/0! 

Надходження авансів 

від покупців і замовників 
3050         - #DIV/0! 

Отримання коштів 

за короткостроковими 

зобов’язаннями, у тому 

числі: 

3060 - - - - - #DIV/0! 

кредити 3061         - #DIV/0! 

позики 3062         - #DIV/0! 

облігації 3063         - #DIV/0! 

Інші надходження 

(розшифрувати) 
3070         - #DIV/0! 

Витрачання грошових 

коштів від операційної 

діяльності 

3100 - - - - - #DIV/0! 

Розрахунки за продукцію 

(товари, роботи та послуги) 
3110 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Розрахунки з оплати праці 3120 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Відрахування на соціальні 

заходи 
3130 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Повернення коштів 

за короткостроковими 

зобов’язаннями, у тому 

числі: 

3140 - - - - - #DIV/0! 

кредити 3141 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

позики 3142 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

облігації 3143 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 



Зобов’язання з податків, 

зборів та інших 

обов’язкових платежів, 

у тому числі: 

3150 - - - - - #DIV/0! 

податок на прибуток 

підприємств 
3151 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

податок на додану вартість 3152 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

акцизний податок 3153 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

рентна плата 3154 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

податок на доходи 

фізичних осіб 
3155 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

інші зобов’язання 

з податків і зборів, у тому 

числі: 

3156 - - - - - #DIV/0! 

відрахування частини 

чистого прибутку 

підприємствами 

та їх об’єднаннями 

3156/1 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

відрахування частини 

чистого прибутку 

господарськими 

товариствами, 

у статутному капіталі яких 

більше 50 відсотків акцій 

(часток) належать державі, 

на виплату дивідендів 

на державну частку 

3156/2 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

інші платежі 

(розшифрувати) 
3157 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Повернення коштів 

до бюджету 
3160 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Інші витрачання 

(розшифрувати) 
3170 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Чистий рух коштів 

від операційної діяльності 
3195 - - - - - #DIV/0! 

II. Рух коштів 

у результаті інвестиційної 

діяльності 

      

Надходження грошових 

коштів від інвестиційної 

діяльності 

3200 - - - - - #DIV/0! 

Надходження від реалізації 

фінансових інвестицій, 

у тому числі: 

3210         - #DIV/0! 



надходження від продажу 

акцій та облігацій 
3215         - #DIV/0! 

Надходження від реалізації 

необоротних активів 
3220         - #DIV/0! 

Надходження 

від отриманих відсотків 
3225         - #DIV/0! 

Надходження дивідендів 3230         - #DIV/0! 

Надходження 

від деривативів 
3235         - #DIV/0! 

Інші надходження 

(розшифрувати) 
3240         - #DIV/0! 

Витрачання грошових 

коштів від інвестиційної 

діяльності 

3255 - - - - - #DIV/0! 

Витрачання на придбання 

фінансових інвестицій, 

у тому числі: 

3260 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

витрачання на придбання 

акцій та облігацій 
3265 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Витрачання на придбання 

необоротних активів, 

у тому числі: 

3270 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

придбання (створення) 

основних засобів 

(розшифрувати) 

3271 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

капітальне будівництво 

(розшифрувати) 
3272 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

придбання (створення) 

нематеріальних активів 

(розшифрувати) 

3273 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

інші необоротні активи 

(розшифрувати) 
3274 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Виплати за деривативами 3280 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Інші платежі 

(розшифрувати) 
3290 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Чистий рух коштів 

від інвестиційної 

діяльності 

3295 - - - - - #DIV/0! 

III. Рух коштів 

у результаті фінансової 

діяльності 

              

Надходження грошових 

коштів від фінансової 

діяльності 

3300 - - - - - #DIV/0! 



Надходження від власного 

капіталу 
3305         - #DIV/0! 

Отримання коштів 

за довгостроковими 

зобов’язаннями, у тому 

числі: 

3310 - - - - - #DIV/0! 

кредити 3311         - #DIV/0! 

позики 3312         - #DIV/0! 

облігації 3313         - #DIV/0! 

Інші надходження 

(розшифрувати) 
3320         - #DIV/0! 

Витрачання грошових 

коштів від фінансової 

діяльності 

3330 - - - - - #DIV/0! 

Витрачання на викуп 

власних акцій 
3335 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Повернення коштів 

за довгостроковими 

зобов’язаннями, у тому 

числі: 

3340 - - - - - #DIV/0! 

кредити 3341 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

позики 3342 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

облігації 3343 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Сплата дивідендів 3350 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Витрачення на сплату 

відсотків 
3360 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Витрачення на сплату 

заборгованості з фінансової 

оренди 

3370 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Інші платежі 

(розшифрувати) 
3380 (   ) (   ) (   ) (   ) #VALUE! #VALUE! 

Чистий рух коштів 

від фінансової діяльності 
3395 - - - - - #DIV/0! 

Чистий рух грошових 

коштів за звітний період 
3400 - - - - - #DIV/0! 

Залишок коштів на початок 

періоду 
3405         - #DIV/0! 

Вплив зміни валютних 

курсів на залишок коштів 
3410         - #DIV/0! 

Залишок коштів на кінець 

періоду 
3415 - - - - - #DIV/0! 

 Керівник ____________________    ______________                       ПІБ 

                         (посада)                                      (підпис)                  



IV. Капітальні інвестиції 

Найменування показника 
Код 

рядка 

Факт наростаючим 

підсумком 

з початку року 

Звітний період (рік) 

минулий 

рік 

поточний 

рік 
план факт 

відхилення, 

+/– 

виконання, 

% 

1 2     5 6 7 8 

Капітальні інвестиції, 

усього, у тому числі: 

4000 - - - - - #DIV/0! 

капітальне будівництво 4010         - #DIV/0! 

придбання (виготовлення) 

основних засобів 

4020         - #DIV/0! 

придбання (виготовлення) 

інших необоротних 

матеріальних активів 

4030         - #DIV/0! 

придбання (створення) 

нематеріальних активів 

4040         - #DIV/0! 

модернізація, модифікація 

(добудова, дообладнання, 

реконструкція) основних 

засобів 

4050         - #DIV/0! 

капітальний ремонт 4060         - #DIV/0! 

  

Керівник _______________________   __________ПІБ                                                                       

                                             (посада)                (підпис)                  

 



V. Інформація щодо отримання та повернення залучених коштів 

Зобов’яз

ання 

Заборгованість 

за кредитами 

на початок 

______ року 

Отрим

ано 

залуче

них 

коштів 

за звіт

ний 

період 

Повернено залучених коштів 

за звітний період 

Заборгованість 

за кредитами 

на кінець ______ 

року 

У
сь

о
го

 

у тому числі: 

пл

ан 

фа

кт 

сума 

основ

ного 

боргу 

відсот

ки, 

нарахо

вані 

протяг

ом 

року 

відсо

тки 

сплач

ені 

курсов

і 

різниц

і (сума 

основ

ного 

боргу) 

(+/-) 

курсо

ві 

різниц

і 

(відсо

тки) 

(+/-) 

У
сь

о
го

 

у тому числі: 

сума 

основ

ного 

боргу 

відсот

ки 

нарах

овані п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

п
л
ан

 

ф
ак

т 

сума 

основ

ного 

боргу 

відсот

ки 

нарах

овані 

Довгостро

кові 

зобов’яза

ння, 

усього, 

у тому 

числі: 

-         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 

  -         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 

  -         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 

Короткост

рокові 

зобов’яза

ння, 

усього, 

у тому 

числі: 

-         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 

  -         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 

  -         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 

Інші 

фінансові 

зобов’яза

ння, 

усього, 

у тому 

числі: 

-         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 

  -         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 

  -         (   ) (   )     (   ) (   )         - - - 



Усього - - - - - - - - - - - - - - - - - - 

Керівник _____________________________________    _____________________________                              

Власне ім’я ПРІЗВИЩЕ 

                                                               (посада)                                                                      (підпис

)                  

VІ. Джерела капітальних інвестицій 

тис. грн (без ПДВ) 

№ 

з

/

п 

Найме

нуванн

я 

об’єкта 

Залучення  

кредитних 

коштів 

Бюджетне 

фінансування 

Власні кошти 

(розшифрувати) 

Інші джерела 

(розшифрувати) 
Усього 

п
ла

н 

ф
ак

т 

ві
дх

ил
ен

ня
, +

/–
 

ви
ко

н
ан

ня
, %

 

п
ла

н 

ф
ак

т 

ві
дх

ил
ен

ня
, +

/–
 

ви
ко

н
ан

ня
, %

 

п
ла

н 

ф
ак

т 

ві
дх

ил
ен

ня
, +

/–
 

ви
ко

н
ан

ня
, %

 

п
ла

н 

ф
ак

т 

ві
дх

ил
ен

ня
, +

/–
 

ви
ко

н
ан

ня
, %

 

п
ла

н 

ф
ак

т 

ві
дх

ил
ен

ня
, +

/–
 

ви
ко

н
ан

ня
, %

 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 
1

3 
14 15 16 

1

7 
18 19 20 

2

1 
22 

  

капіталь

не 

будівни

цтво 

    - 
#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 

  

придбан

ня 

(виготов

лення) 

основни

х засобів 

(розши

фрувати

) 

    - 
#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 

  

придбан

ня 

(виготов

лення) 

інших 

необоро

тних 

матеріал

ьних 

активів 

    - 
#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 

  

придбан

ня 

(створен

ня) 

нематері

альних 

активів 

    - 
#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 



(розши

фрувати 

про ліце

нзійне 

програм

не 

забезпеч

ення) 

  

модерні

зація, 

модифік

ація 

(добудо

ва, 

дооблад

нання, 

реконст

рукція) 

(розши

фрувати

) 

    - 
#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 

  

капіталь

ний 

ремонт 

    - 
#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
    - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 

Усього - - - 
#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 
- - - 

#DI

V/0! 

Відсоток 
#DI

V/0! 

#DI

V/0! 
    

#DI

V/0! 

#DI

V/0! 
    

#DI

V/0! 

#DI

V/0

! 

    

#DI

V/0

! 

#DI

V/0

! 

    

#DI

V/0

! 

#DI

V/0

! 

    

  

VІІ. Капітальне будівництво (рядок 4010 таблиці IV) 

№ 

з/

п 

Найменуванн

я об’єкта 

Р
ік

 п
о
ч
ат

к
у
 і

 з
ак

ін
ч
ен

н
я
 б

у
д

ів
н

и
ц

тв
а 

З
аг

ал
ь
н

а 

к
о
ш

то
р
и

сн
а 

в
ар

ті
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ПРОЄКТ 

 
 

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ  сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 лютого  2022 року 

 

Про внесення змін до рішення ХVIIІ сесії VIIІ скликання «Про 

затвердження структури апарату управління  

Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів на 2022 рік» 

 

Керуючись статтями 26, 42, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» з метою вдосконалення роботи виконавчих 

органів  Безлюдівської селищної ради, структурування функціональних 

напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи та враховуючи 

необхідність затвердження нової структури та чисельності апарату селищної 

ради та її виконавчих органів, враховуючи висновки постійної комісії з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна 

рада 

В И Р І Ш И ЛА: 

1. Внести зміни в додаток 2 Рішення Безлюдівської селищної ради 

ХVIІІ сесії VIII скликання від 24 грудня 2021 року «Про затвердження 

структури апарату управління Безлюдівської селищної ради та її структурних 

підрозділів на 2022 рік» в частині затвердження нової структури 

Комунальних закладів культури клубного типу Безлюдівської селищної ради 

та викласти її в новій редакції, що додається. 

2. Внести зміни в додаток 4 Рішення Безлюдівської селищної ради 

ХVIІІ сесії VIII скликання від 24 грудня 2021 року «Про затвердження 

структури апарату управління Безлюдівської селищної ради та її структурних 

підрозділів на 2022 рік» в частині затвердження нової структури Служби у 

справах дітей Безлюдівської селищної ради та викласти її в новій редакції, 

що додається. 

3. Внести зміни в додаток 8 Рішення Безлюдівської селищної ради 

ХVIІІ сесії VIII скликання від 24 грудня 2021 року «Про затвердження 

структури апарату управління Безлюдівської селищної ради та її структурних 

підрозділів на 2022 рік» в частині затвердження нової структури 



Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської 

селищної ради та викласти її в новій редакції, що додається. 

4. Головному бухгалтеру Калашник О.М. внести зміни до штатного 

розпису, у відповідності до затвердженої структури. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай 

А.Б.). 

 

 Безлюдівський селищний голова    Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення підготував: 

Заступник селищного голови 

 з питань діяльності виконавчих органів  

Алла Гутовець 0633754428 



Додаток 8  

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання від 23 лютого 

2022 р. "Про внесення змін до рішення ХVІІІ  сесія 

VIII скликання «Про затвердження структури 

апарату управління Безлюдівської селищної ради та 

її структурних підрозділів на 2022 рік»  

 

 

 

СТРУКТУРА 

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг»Безлюдівської 

селищної ради на 2022 рік 

 

Вводиться в дію з 23 лютого 2022 року 

Назва підрозділу/посада Кількість 

штатних посад 

Апарат управління 3,5 

Директор 1 

Головний бухгалтер 1 

Інспектор з кадрів 0,5 

Водій 1 

Відділення соціальної допомоги вдома 19 

Завідувач відділення 1 

Провідний фахівець із соціальної допомоги вдома 1 

Соціальний працівник 1 

Соціальний робітник 16 

Відділення соціальної роботи 3 

Завідувач відділення 1 

Провідний фахівець із соціальної роботи 1 

Практичний психолог 1 

Служба «Соціальне таксі» 2 

Водій 1 

Соціальний працівник 1 

ВСЬОГО 27,5 

 

 

Безлюдівський селищний голова                   Микола КУЗЬМІНОВ 

 



до рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 23 лютого 

2022 р. "Про внесення змін 

до рішення ХVІІІ  сесія VIII 

скликання «Про 

затвердження структури 

апарату управління 

Безлюдівської селищної 

ради та її структурних 

підрозділів на 2022 рік»

п/п Назва структурного підрозділу та посад

Кількість штатних 

одиниць

1 Начальник 1

2 Головний спеціаліст 3

3 Інспектор 2

всього 6

Структура   служби у справах дітей

Безлюдівський селищний голова              Микола КУЗЬМІНОВ

вводиться в дію з 23  лютого 2022 року

Додаток 1



до рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 23 лютого 

2022 р. "Про внесення змін 

до рішення ХVІІІ  сесія VIII 

скликання

 «Про затвердження 

структури апарату 

управління

Безлюдівської селищної 

ради та її структурних 

підрозділів на 2022 рік» 

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

Додаток 2 (нова редакція) 

С Т У К Т У Р А

Комунальних закладів культури клубного типу Безлюдівської 

селищної ради Харківського району Харківської області

вводиться в  дію з 23 лютого 2022року

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

Комунальний заклад "Безлюдівський селищний  клуб"Безлюдівської  селищної 



Всього 14,0

1 Завідувач клубом 1,00

2 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

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 службових приміщень 1

Всього 10

Всього по клубним закладам 28,50

 Комунальний заклад "Хорошівський будинок культури"Безлюдівської  

селищної ради Харківського району Харківської області

Безлюдівський селищний голова                          Микола КУЗЬМІНОВ

 Комунальний заклад "Васищівський  селищний клуб"Безлюдівської  селищної 



                   ПРОЄКТ 

                         
   УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIII скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від 23 лютого 2022 року 

 

Про затвердження Порядку відшкодування 

компенсації за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян залізничним 

транспортом на 2022 рік 

 

На виконання ст. ст. 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту», ст. ст. 20, 21, 27 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», ст. 13 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 38-1 Закону 

України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про безплатний проїзд 

пенсіонерів на транспорті загального користування», з метою забезпечення 

перевезення пільгових категорій населення Безлюдівської селищної ради 

залізничним транспортом загального користування, відповідно до ст. ст. 7-10 

Закону України «Про залізничний транспорт», керуючись ст. 34 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 

комісії з питань охорони здоров’я постійної комісії з питань соціального 

захисту  населення, освіти, спорту та культури та постійної комісії з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада 

  

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити: 

1.1. Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян залізничним транспортом на 2022 рік (далі - 

Порядок), згідно з додатком № 1. 

1.2. Типовий Договір на компенсаційні виплати за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян залізничним транспортом (далі – Договір), 

згідно з додатком № 2. 

2. Безлюдівській селищній раді проводити відшкодування коштів ВП 

«Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна залізниця» АТ 

«Українська залізниця», які здійснюють безкоштовні перевезення пільгових 



категорій населення Безлюдівської селищної ради, згідно затвердженого 

Порядку та укладених договорів, в межах кошторисних призначень. 

3. Відповідальність за достовірність, повноту та вчасне подання 

розрахунків до Безлюдівської селищної ради за пільгове перевезення пасажирів 

для надання відшкодування, покласти на ВП «Харківська дирекція залізничних 

перевезень» РФ «Південна залізниця» АТ «Українська залізниця». 

Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

охорони здоров’я , соціального захисту  населення, освіти, спорту та культури 

(Гусь І.М.) та постійну комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та 

комунальної власності (Підкопай А.Б.). 

 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                 Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Рішення підготував: 

 

Заступник селищного голови 

 з питань діяльності виконавчих органів  

Алла Гутовець 0633754428



Додаток №1 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО 
      рішенням ХІХ сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від  15 лютого 2022 

року «Про затвердження Порядку 

відшкодування компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

залізничним транспортом на 2022 рік» 
 

 

Порядок  

відшкодування компенсації за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян залізничним транспортом на 2022 рік 

 

1. Порядок відшкодування компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян залізничним транспортом на 2022 рік (далі – 

Порядок) визначає механізм проведення відшкодування витрат за пільгові 

перевезення ВП «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна 

залізниця» АТ «Українська залізниця», які здійснюють безкоштовні 

перевезення пільгових категорій населення Безлюдівської селищної ради 

відповідно до статей 12, 13 Закону України «Про статус ветеранів війни та 

гарантії їх соціального захисту», статей 20, 21, 27 Закону України «Про статус і 

соціальний захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи», статті 13 Закону України «Про охорону дитинства», статті 38-1 

Закону України «Про основи соціальної захищеності інвалідів в України», 

постанови Кабінету Міністрів України від 17 травня 1993 р. N 354 «Про 

безплатний проїзд пенсіонерів на транспорті загального користування», за 

рахунок коштів місцевого бюджету, а, також, Бюджетного кодексу України, 

Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про залізничний 

транспорт», постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2003р. № 117 «Про 

Єдиний державний автоматизований реєстр осіб, які мають право на пільги» (зі 

змінами), від 16.12.2009р. №1359 «Про порядок розрахунку обсягів 

компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним транспортом 

окремих категорій громадян» та інші законодавчі та нормативні акти, що 

регулюють відносини у соціальній сфері. 

2. Відшкодування витрат здійснюються на підставі укладеного 

договору на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян залізничним транспортом (додається), та розпочинається з наступного 

місяця після звернення підприємства. Загальна сума укладених договорів не 

може перевищувати річних кошторисних призначень. У разі  внесення змін 

сума договорів коригується Додатковими угодами. 

3. Кількість оформлених пільгових проїзних документів та втрат 

понесених від перевезення залізничним транспортом окремих категорій 



громадян, проводиться у відповідності до постанови Кабінету Міністрів 

України від 16 грудня 2009 N 1359 «Про затвердження Порядку розрахунку 

обсягів компенсаційних виплат за пільгові перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян». 

 

 

4. ВП «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна 

залізниця» АТ «Українська залізниця» зобов’язані: 

 

• беззаперечно виконувати вимоги Закону України «Про залізничний 

транспорт» в частині надання права на пільги громадянам щодо 

користування транспортом; 

• до 15 числа місяця наступного за звітним в повному обсязі подавати до 

Безлюдівської селищної ради облікову форму про недоотримані кошти за 

перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян, 

витрати на перевезення яких відшкодовуються з місцевих бюджетів, 

згідно додатку № 1 цього Порядку. (в кінці поточного року облікова 

форма подається до 20 грудня) ; 

• щомісячно забезпечити складання актів звіряння розрахунків за формою 

3-пільга. 

 

5. Безлюдівська селищна рада: 

• укладає договори на відшкодування;  

• узагальнює  подані розрахунки та в межах бюджетних 

призначень складає з ними відповідні акти звіряння; 

• проводить розрахунки відшкодування втрат від пільгового 

перевезення в межах бюджетних призначень. 

 

6. У разі неподання або невчасного подання перевізниками документів 

для проведення компенсації втрат доходів від перевезення пільгових категорій 

громадян, відшкодування проводиться в наступному місяці (в кінці поточного 

року не пізніше 20 грудня). 

5. Відповідальність за достовірність даних, повноту та своєчасне 

подання розрахунків Безлюдівської селищної ради за пільгове перевезення 

пасажирів несе ВП «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ 

«Південна залізниця» АТ «Українська залізниця». 

 

 

 

 

БЕЗЛЮДІВСЬКИЙ  

СЕЛИЩНИЙ ГОЛОВА                           Микола КУЗЬМІНОВ 



 

 

Додаток 1 

до Порядку відшкодування 

компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян 

залізничним транспортом на 2022 рік  

ОБЛІКОВА ФОРМА  

про недоотримані кошти за перевезення  

залізничним транспортом окремих категорій  

громадян, витрати на перевезення  

яких відшкодовуються з місцевих бюджетів  
 

Категорія пільговика ____________________________________________  

Область (регіон) ________________________________________________  

Залізниця ______________________________________________________  

 

Період (місяць, рік)   Кількість оформлених  пільгових проїзних 

документів (квитків)     

Сума недоотриманих коштів з урахуванням 

податку на додану вартість, гривень        

1 2 3 

Пряме та місцеве сполучення 

   

Приміське сполучення 

   

Усього   

 

        Керівник  

 структурного підрозділу  ________________________      __________      _______________________  

           (посада)          (найменування залізниці)         (підпис)        (ініціали та прізвище)  



          

Додаток 2 

до рішення ХІХ сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від  15 лютого 2022 

року «Про затвердження Порядку 

відшкодування компенсації за пільговий 

проїзд окремих категорій громадян 

залізничним транспортом на 2022 рік» 
 

 

 

ТИПОВИЙ ДОГОВІР 

на компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян залізничним транспортом 

 

м. Харків       «___» ______________ _____р. 

 

 

ВП «Харківська дирекція залізничних перевезень» РФ «Південна 

залізниця» АТ «Українська залізниця» (далі за текстом ПЕРЕВІЗНИК),  який 

діє на підставі_____________________________________, в особі 

____________________________________________________________________ 

та БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  (далі за текстом РОЗПОРЯДНИК) в 

особі голови селищної ради Кузьмінова Миколи Миколайовича,  який діє на 

підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», уклали 

даний договір у відповідності до Закону «Про залізничний транспорт», 

Постанови Кабінету Міністрів України від 16.12.2009 р. № 1359 «Про 

затвердження Порядку розрахунку обсягів компенсаційних виплат за пільгові 

перевезення залізничним транспортом окремих категорій громадян», Рішенням 

ХІХ сесії VІІІ скликання Безлюдівської селищної ради від 24.12.2021 «Про 

бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік 

(20526000000) (код бюджету)», з метою компенсації збитків від пільгового 

перевезення окремих категорій громадян залізничним транспортом у 

приміському сполученні про наступне. 

 

1. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ 

1.1. ПЕРЕВІЗНИК здійснює у відповідності до чинного законодавства України 

надання послуг по безоплатному перевезенню окремих пільгових категорій 

громадян у приміському сполученні, а РОЗПОРЯДНИК проводить 

компенсацію збитків від перевезення вказаних осіб. 

1.2. Пільгові перевезення здійснюються згідно з затвердженим розкладом руху 

поїздів. Пільгові перевезення пасажирів, вказаних в п. 1.1 Договору 

здійснюються по пред’явленню документа, який підтверджує право на пільги 

відповідно до тарифів на перевезення пасажирів у приміському сполученні, 

затверджених у встановленому законодавством порядку. 



1.3. Тарифи на перевезення у приміському сполученні по Харківській області  

затверджені наказом начальника залізниці від _______________ та погоджено з 

Головою Харківської обласної адміністрації, додаток №3 (додається), що є 

невід’ємною частиною даного договору. В разі зміни тарифів на перевезення в 

приміському сполученні сторони за договором вносять зміни в договір шляхом 

укладання додаткової угоди. 

 

2. СУМА ДОГОВОРУ 

2.1. Компенсація витрат за перевезення окремих пільгових категорій громадян 

залізничним транспортом приміського сполучення проводиться 

РОЗПОРЯДНИКОМ в межах коштів, передбачених в селищному бюджеті  в 

розмірі __________________________________________________________на 

20__ рік. 

2.2. Виплати проводяться щомісячно на підставі даних Облікової форми (що є 

невід’ємною частиною даного Договору), пропорційно до втрат в межах 

виділених коштів. 

2.3. Напротязі року сума за Договором може бути відкориговано в залежності 

від фактичного надходження коштів та пропорційно втратам від перевезень 

пільгових категорій громадян.  

 

 

3. ПЕРЕВІЗНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ 

3.1. Забезпечувати повне задоволення попиту на перевезення залізничним 

транспортом окремих категорій громадян у приміському сполученні, які мають 

право на пільги. 

3.2. Вести облік пільгових перевезень та проводити визначення суми 

недоотриманих коштів на підставі інформації автоматизованої системи 

керування пасажирськими перевезеннями та реєстраторів розрахункових 

операцій про оформлені та видані пасажирам безплатні або пільгові проїзні 

документи (квитки). 

3.3. Обчислювати суму недоотриманих коштів в автоматизованому режимі під 

час оформлення кожного безоплатного проїзного документа (квитка) згідно з 

діючими тарифами для приміського сполучення. 

3.4. Включати суму недоотриманих коштів до місячної станційної звітності  на 

території якого був оформлений безоплатний проїзний документ (квиток). 

3.5. На підставі місячної станційної звітності складати облікову форму про 

недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом приміського 

сполучення окремих категорій громадян по території селищної ради також 

станційної звітності по станціям про кількість перевезених пасажирів льотних 

категорій  та суму збитків. 

3.6. Щомісячно, не пізніше ніж 5 числа місяця наступного звітного періоду, 

подавати РОЗПОРЯДНИКУ для підписання акти звірки та Облікову форму про 

недоотримані кошти за перевезення залізничним транспортом приміського 

сполучення окремих категорій громадян, витрати на перевезення яких 



відшкодовуються з місцевого бюджету, затверджену Постановою Кабінету 

Міністрів України від 16.12.2009 № 1359 за формою згідно Додатку 1. 

 

4. РОЗПОРЯДНИК ЗОБОВ’ЯЗАНИЙ 

4.1. Розрахунки з ПЕРЕВІЗНИКОМ за пільгове перевезення окремих категорій 

громадян залізничним транспортом приміського сполучення проводити на 

підставі Облікової форми та актів звірки за надані послуги за формою  

«3-пільга» в п’ятиденний термін після надходження фінансування. 

4.2. На підставі, наданої ПЕРЕВІЗНИКОМ облікової форми, щодо фактично 

перевезених пасажирів, Розпорядник розподіляє між Перевізниками суму 

компенсації в межах отриманого фінансування, пропорційно втратам від  

перевезень пільгового контингенту. 

4.3. У разі недотримання Перевізником умов цього договору, не включає його 

до розподілу компенсації. 

 

5. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН 

5.1. За невиконання умов даного Договору Сторони несуть відповідальність 

згідно чинного законодавства України. 

5.2. ПЕРЕВІЗНИК несе відповідальність за виконання перевезень та 

достовірність наданих звітів. 

 

 

6. ПОРЯДОК РОЗВ’ЯЗАННЯ СУПЕРЕЧОК 

6.1. Спори, що виникають в ході реалізації умов Договору, з яких не було 

досягнуто згоди, вирішуються у відповідності до законодавства України. 

 

7. СТРОК ДІЇ ДОГОВОРУ 

7.1. Даний Договір набирає чинності з моменту його підписання Сторонами і 

діє __________ року до _______ 2022 року, а в частині проведення розрахунків 

по Договору, до повного їх погашення. 

 

8. ФОРС-МАЖОР 

8.1. Жодна із Сторін не несе відповідальності за повне або часткове 

невиконання будь-яких умов Договору в разі настання наступних обставин: 

повінь, пожежа, землетрус, катастрофи або інших незалежних від Сторін 

обставин, якщо вони виникнуть після набрання даним Договором чинності або 

прийняття нормативного акту, який унеможливлює виконання умов даного 

Договору. Якщо будь-яка з вищевказаних обставин прямо вплине на 

своєчасність виконання умов, що передбачені даним Договором, то вони будуть 

продовжені на період, рівний по тривалості цим обставинам. 

 

9. ІНШІ УМОВИ 



9.1. Цей Договір складено українською мовою у двох примірниках. по одному 

для кожної Сторони, які мають однакову юридичну силу і зберігаються у 

відповідної Сторони. 

9.2. У випадку, якщо протягом дії цього Договору будь-яка зі Сторін змінить 

місце розташування, розрахункові та поштові реквізити або проведе 

реорганізацію, вона повинна негайно повідомити про це іншу Сторону. У разі 

неповідомлення, відповідальність несе Сторона, яка не повідомила про вказані 

обставини. 

9.3. Сторони підтверджують, що поштові реквізити, вказані у розділі 10 цього 

Договору є фактичними і Сторони обмінюються інформацією по вказаним у 

розділі 10 реквізитам. 

9.4. Зміни і доповнення до Договору вносяться в письмовій формі за взаємною 

згодою Сторін, шляхом укладання додаткової угоди. 

9.5. Жодна із Сторін не має права передавати свої права за даним Договором 

третій стороні. 

 

10. АДРЕСИ ТА БАНКІВСЬКІ РЕКВІЗИТИ СТОРІН 

РОЗПОРЯДНИК: ПЕРЕВІЗНИК: 

  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРОЄКТ 

  
 УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XIX сесія VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2022 року  

 

Про утворення служби «Соціальне таксі» 

та затвердження Положення про надання 

транспортної послуги «Соціальне таксі» 

Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Безлюдівської 

селищної ради 

 

Керуючись статтями 26, 25, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», згідно постанови Кабінету Міністрів України               

від 14.03.2018 № 189 «Деякі питання використання коштів, передбачених у 

державному бюджеті для придбання транспортних засобів спеціалізованого 

призначення для перевезення осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які 

мають порушення опорно-рухового апарату, та інших маломобільних груп 

населення», з метою розвитку соціальних послуг, поліпшення якості життя 

людей з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату, враховуючи висновки постійних комісій з питань охорони 

здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури; з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Утворити у складі Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради службу «Соціальне таксі». 

2. Затвердити Положення про надання транспортної послуги 

«Соціальне таксі» Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Безлюдівської селищної ради, згідно із додатком 1. 

3. Директору Комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг» Безлюдівської селищної ради забезпечити належну організацію 

роботи служби «Соціальне таксі». 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 

питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 

культури (Гусь І.М.); з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 

власності (Підкопай А.Б.). 

 

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 



Рішення підготував: директор КУ «Центр надання соціальних послуг»  

О. Гуманюк 749-61-04 



Додаток 1 

до рішення XIX сесії VIII скликання  

Безлюдівської селищної ради 

від 23.02.2022 року «Про утворення служби 

«Соціальне таксі» та затвердження 

Положення про надання транспортної 

послуги «Соціальне таксі» Комунальної 

установи «Центр надання соціальних 

послуг» Безлюдівської селищної ради» 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання транспортної послуги «Соціальне таксі» 

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської 

селищної ради 

 

1. Загальні положення 

1.1 Дане Положення регулює порядок надання транспортних послуг з перевезення 

осіб з інвалідністю та дітей з інвалідністю, які мають порушення опорно-рухового 

апарату, та інших маломобільних груп населення (далі- транспортна послуга або 

“Соціальне таксі”) Комунальною установою «Центр надання соціальних послуг» 

Безлюдівської селищної ради (далі- Центр). 

1.2 Транспортна послуга впроваджується при службі «Соціальне таксі» (далі – 

Служба) у складі Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Безлюдівської селищної ради при наявності необхідної матеріально-технічної 

бази, зокрема «спецавтотранспорту». 

1.3 Спецавтотранспорт – автомобіль, який відповідає чинним санітарним і 

технічним вимогам, призначений для перевезення осіб з обмеженими фізичними 

можливостями, порушенням опорно-рухового апарату, іншими захворюваннями, 

які пересуваються на інвалідних візках. 

1.4 Транспортна послуга надається дітям та особам з інвалідністю з 

захворюванням опорно-рухового апарату та іншими захворюваннями, які 

пересуваються за допомогою технічних засобів реабілітації, у разі якщо такі особи 

не мають в особистому користуванні та в користуванні законних представників 

автомобілів, у тому числі отриманих через структурні підрозділи соціального 

захисту населення. 

Також, транспортна послуга надається людям похилого віку, непрацездатним 

особам, які пересуваються на візках, за допомогою милиць, ходунків, тощо, але не 

мають групи інвалідності, за довідкою лікаря, за підписом голови ЛКК, завідувача 



КНП Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги № 3 

Харківського району». 

1.5 Спецавтотранспорт знаходиться на балансі Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради. 

1.6 Утримання транспортної послуги «Соціальне таксі» здійснюється за рахунок 

коштів, передбачених у селищному бюджеті на утримання Комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради та коштів, що 

надійшли за рахунок добровільних пожертвувань підприємств, установ, 

організацій, релігійних об’єднань і внесків окремих громадян. 

1.7 Транспортна послуга надається безкоштовно. Перевезення здійснюється в 

межах Безлюдівської територіальної громади та м. Харків.  

1.8 Спецавтотранспорт використовується для перевезення осіб, зазначених в п.1.4, 

до підприємств, установ, організацій різної форми власності та підпорядкування, 

банківських установ, медичних, лікувально-профілактичних, санаторно-

оздоровчих, реабілітаційних та навчальних закладів, протезно-ортопедичних 

підприємств, органів місцевого самоврядування, органів виконавчої влади, суду, 

авто - або залізничних вокзалів, для участі у соціальних та культурно-масових 

заходах офіційного характеру. 

1.9 Одержувач послуги має право скористатися транспортною послугою для 

звернення щодо вирішення питань на підприємствах, установах, організаціях 

різної форми власності та підпорядкування, банківських установах, медичних, 

лікувально-профілактичних, санаторно-оздоровчих, реабілітаційних та 

навчальних закладах, протезно-ортопедичних підприємствах, органах місцевого 

самоврядування, органах виконавчої влади, суду, авто - або залізничних вокзалах, 

для участі у соціальних та культурно-масових заходах офіційного характеру. 

2. Мета та завдання транспортної послуги «Соціальне таксі» 

2.1 Основним завданням транспортної послуги є: 

- забезпечення, у межах своїх повноважень, реалізації державної соціальної 

політики у сфері соціальної допомоги інвалідам та створення сприятливих умов 

життєдіяльності осіб з обмеженими фізичними можливостями; 

-підвищення рівня мобільності людей з обмеженими фізичними можливостями 

шляхом надання їм спеціалізованих послуг з транспортування; 

- створення умов щодо поліпшення якості життя для окремих категорій громадян. 

3. Порядок прийому заявок та умови використання спецавтотранспорту 



3.1 Організація роботи по прийому заявок на перевезення здійснюється 

працівником Служби, який забезпечується телефонним зв’язком та базою даних 

про осіб з обмеженими фізичними можливостями.  

3.2 Для того, щоб отримати право на користування послугою, Замовнику 

необхідно звернутися в Центр  та надати необхідні документи для реєстрації, а 

саме:  

- заяву; 

- копію паспорта (копія свідоцтва про народження, для дітей з інвалідністю); 

- копію ідентифікаційного коду; 

- копію пенсійного посвідчення; 

- копію довідки МСЕК або посвідчення (або медичного висновку для дітей з 

інвалідністю); 

- довідку з медичної установи про нездатність самостійно пересуватися (для осіб, 

які не мають групи інвалідності) за підписом голови ЛКК, завідувача КНП 

Безлюдівської селищної ради «Центр первинної медичної допомоги № 3 

Харківського району»; 

- інформацію про наявність в особистому користуванні та в користуванні 

законних представників автомобіля, отриманого через орган соціального захисту 

населення (при наявності); 

- запрошення або лист для участі у соціальних та культурно-масових заходах 

офіційного характеру; 

- заяву на обробку персональних даних. 

3.3 Заявки на обслуговування спецавтотранспортом приймаються (письмово чи в 

телефонному режимі) за три дні до виїзду (в особливих випадках - не менш ніж за 

1 день до виїзду).  

3.4 Заявки реєструються в Журналі обліку клієнтів по наданню транспортних 

послуг, в якому вказується: № з/п, дата звернення, дата надання послуги, 

прізвище, ім’я та по-батькові замовника, адреса проживання,  контактний телефон 

замовника, група інвалідності  або статус замовника,  дата та час подачі 

спеціалізованого автотранспорту, початковий та кінцевий пункт маршруту, 

наявність супроводжуючої особи (потребує чи ні).  



3.5 У разі відмови отримувача послуги від поїздки необхідно повідомити 

працівника Служби, з поясненням причини відмови, не пізніше ніж за 24 години 

до виїзду автомобіля (в окремих випадках не менш ніж за 3 години до виїзду).   

3.6 Замовлення виконуються з 8.15 до 16.30 години (з понеділка по четвер),  з 8.15 

до 15.15 години (у п’ятницю), згідно розроблених маршрутів  

 Вихідні - субота, неділя, державні свята. 

3.7 Працівник Служби веде облік використання спецавтотранспорту, формує 

раціональні маршрути виїзду та оформлює маршрутні листи. 

У маршрутному листі водія має бути відмітка (підпис) замовника послуги про 

виконану заявку. 

3.8 При одночасному виклику «Соціального таксі» декількома особами, перевага 

надається заявникам, котрі повинні дістатись до медичних закладів. 

3.9 При отриманні транспортної послуги, отримувач повинен перед посадкою 

пред’явити водію документ, який підтверджує особу одержувача послуги. 

3.10 Користування спецавтотранспортом та соціальною послугою «Соціальне 

таксі» однією особою небільше ніж три поїздки на місяць. 

3.11 Спецавтотранспорт використовується виключно за призначенням, у 

супроводі члена сім'ї замовника послуги, сестри медичної або соціального 

працівника. 

3.12 Питання, не врегульовані цим Положенням, вирішуються в індивідуальному 

порядку наказом директора Центру. 

4. Права та обов’язки одержувача та виконавця транспортної послуги 

«Соціальне таксі». 

4.1 Одержувачі послуг мають право на: 

- безоплатний проїзд одного супроводжуючого; 

- безоплатний провіз необхідного багажу  одержувача послуги ; 

- повагу, компетентність, неупереджене ставлення з боку працівників Центру; 

- якісне надання соціальної послуги; 

- вчасний та професійний розгляд Центру особистих заяв та скарг. 

4.2 Одержувачі послуг зобов’язані: 



- по закінченню поїздки підтвердити особистим підписом, або підписом 

супроводжуючої особи фактичний пробіг та маршрут автомобіля і час його 

використання; 

- при оформленні попередньої заявки підтвердити її виконання не пізніше ніж за 

24 години до поїздки; 

- при знятті заявки попередити працівника Центру не пізніше ніж за 24 години до 

виїзду автомобіля; 

- дотримуватись правил та графіку роботи Центру; 

- з повагою ставитись до працівників Центру; 

- бережливо ставитись до майна Центру. 

5. Не допускається використання спецавтотранспорту для: 

- перевезення громадян, якщо в наявності у них або членів їх родин є у 

користуванні автомобільний транспорт, у тому числі отриманий через органи 

соціального захисту населення; 

- особистих поїздок супроводжуючих осіб інвалідів; 

- перевезення до магазинів та ринків, інших закладів та установ з метою 

вирішення побутових питань, а також перевезення членів сімей отримувачів 

транспортної послуги; 

-у разі якщо замовник або супроводжуюча його особа перебуває у стані 

алкогольного чи наркотичного сп’яніння. 

6. Керівництво службою «Соціальне таксі». 

6.1 Керівництво службою «Соціальне таксі» здійснює директор Центру, який: 

- несе персональну відповідальність за виконання покладених на Службу 

завдань; 

- визначає ступінь відповідальності інших працівників Центру; 

- у межах своєї компетенції видає накази, вирішує питання добору кадрів, 

затверджує функціональні обов’язки працівників, уживає заходів заохочення, а у 

разі порушень трудової дисципліни чи невиконання функціональних обов’язків 

накладає стягнення; 

- розпоряджається майном, коштами в межах затвердженого кошторису; 

- вносить пропозиції засновнику щодо структури, штатного розпису, кошторису 

витрат Служби; 



- забезпечує дотримання вимог з охорони праці, виробничої санітарії і 

протипожежної безпеки. 

 

 

7. Контроль за діяльністю транспортної послуги «Соціальне таксі». 

7.1 Контроль та перевірку за наданням транспортної послуги «Соціальне таксі» 

здійснює засновник Центру та інші уповноважені органи відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.2 Контроль за якістю надання транспортної послуги здійснює директор 

Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської 

селищної ради. 

 

 

Заступник селищного голови   

з питань діяльності виконавчих органів   Алла ГУТОВЕЦЬ 

 



ПРОЄКТ 

 
 УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XIХ сесія VIII скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

    

від  23 лютого 2022 року    

 

Про передачу майна, що знаходиться  

у власності Безлюдівської селищної ради  

на баланс у статутний фонд та господарське відання  

Комунальному підприємству 

Харківської районної  ради «Комуненерго» 

 

Керуючись статтями 26,  30, 60 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 Л А: 

 

1.  Передати майно, що знаходиться у власності  Безлюдівської селищної 

ради на баланс у статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству  Харківської районної ради «Комуненерго»  згідно додатку № 1. 

2.  Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради  спільно з т.в.о. 

Директора КП «Комуненерго» здійснити необхідні заходи, щодо виконання п.1 

цього рішення, згідно з вимогами чинного законодавства.  

3. Контроль за виконанням  рішення покласти на постійну комісію   з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.) 

 

 

Безлюдівський селищний  голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 
Рішення підготував заступник голови  

з питань діяльності виконавчих органів  

Алла ГУТОВЕЦЬ, 063-375-44-28 

 



Номер об'єкта

інвентарний 

(номенклатурний)

1   ГАЗ-3307 Держ.№ АХ 9837СЕ цистерна 01.03.2013 3200005 1 7423,56 7423,56 0,00

2   А/КРАH ЗИЛ-133ГЯ     КС-3575А            338-81 ХА 01.02.1994 10502038 1 5645,72 5645,72 0,00

3 ГАЗ 3302-1411 Рейсталінг № 376-15 ХА 2003 10510031 1 75299,00 66222,15 9076,85

88368,28 79291,43 9076,85

1 Шина 185/75r 16с     ГАЗ 3302-1411 2003 10942 7 16450,00 0,00 16450,00

2 Аккумуляторна  батарея westa 6 ст -74а/0    ГАЗ 3302-1411 2013
10782

1 1900,00 0,00 1900,00

3 Диск колісний 16d      ГАЗ 3302-1411 2013 37432 7 3570,00 0,00 3570,00

21920,00 0,00 21920,00

Всього 110 288,28 79 291,43 30 996,85

Олександра КАЛАШНИК

Додаток № 1 

до рішення ХIХ  сесії  VIII cкликання від 23 лютого 2022 року

«Про передачу майна, що знаходиться у власності Безлюдівської селищної ради, у 

статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству Харківської 

районної  ради «Комуненерго»»

Поряд-

ковий 

номер

Найменування об'єкта

Рік випуску /рік 

введення в   

експлуатацію )

Кількість

ПЕРЕЛІК

майна, що передається  зі спільної  власності Безлюдівської селищної ради у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству  Харківської 

районної ради «Комуненерго»

станом на 23 лютого 2022 р.

Сума 

нарахуваного 

зносу, грн.

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн.

Автотранспорт 1015

Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн.

Запасні частини 1515

Головний бухгалтер





ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XIX сесія VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 23 лютого 2022 року  

 

Про передачу майна, яке знаходиться 

у власності Безлюдівської селищної ради 

на баланс  та  оперативне управління  

Комунальній установі 

«Центр надання соціальних послуг» 

Безлюдівської селищної ради 

 

 

Керуючись статтями 26, 25, 59, 60, 30 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 Л А: 

 

1. Передати майно, яке знаходиться у власності Безлюдівської 

селищної ради на баланс та оперативне управління Комунальній установі 

«Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради, згідно 

додатку 1. 

2. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з 

директором Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Безлюдівської селищної ради здійснити необхідні заходи щодо виконання п.1 

цього рішення, згідно з вимогами чинного законодавства України. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай 

А.Б.). 

 

 

 

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 

Рішення підготував: директор КУ «Центр надання соціальних послуг»  

О. Гуманюк 749-61-04 



Додаток 1 

до рішення XIX сесії Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області VІІІ 

скликання від 23.02.2022 року «Про передачу майна, 

яке знаходиться у власності Безлюдівської селищної 

ради на баланс Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради» 

 

П Е Р Е Л І К 

майна, яке знаходиться у власності Безлюдівської селищної ради і передається на баланс та у оперативне 

управління Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради  

 

№ 

з/п 

Найменування 

цінностей 

Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

Одиниця 

виміру 

Кількість Первісна 

вартість,грн. 

Сума 

нарахованого 

зносу,грн 

Балансова 

вартість,грн 

1 RENAULT LOGAN 

СЕДАН-В №АХ 

4969 НС 

2018 101500008 шт. 1 339800,00 37944,33 301855,67 

2 Набір інструментів  111300432 шт. 1 2229,06 1114,53 1114,53 

3 Ключ балоний  111300433 шт. 1 160,06 80,03 80,03 

4 Домкрат підкотний  111300434 шт. 1 785,46 392,73 392,73 

ВСЬОГО: 4 342974,58 39531,62 303442,96 

 

 

Заступник селищного голови   

з питань діяльності виконавчих органів        Алла ГУТОВЕЦЬ 



yKPAillA
БЕзJr [olII вськА CIIJI и l l ll lл l,дl(д

хAPKI вського рд Йон у xAPKl B(jbкoi оБJ l дс,,1.1
xlx сесiя vIll скликання

рIшЕння

вiд 15 лютого 2022 року

Про премiювання селищного
голови

Вiдповiдно до постанови Кабiнету MiHicl,piB УкраТни вiд 09.0з.2006 рокуNs 268 <ГIро упоряllкування струкl-ури та yM()t] ()lIJIат,и llpalti гlраltiо,,rоiъ
алпарату органiв виконавчот влади, органiв прокуратури, суддiв l-а itttltиx
органiв> та Положення про оплату прачi та пр.riюrаrп, працiвникiв
БезлюдiвськоТ селищноi рам Харкiвського району XapKiBcbKoT областi, cTaTr.i2l Закону Укратни (( Про службу в органах мiсцевого самоврядування в
YKpaTHi>, керуючись ст. 26 Закону Украiни <Про мiсцеве самоврядування в
YKpaTHi>, враховуЮчи висновки постiйноТ KoMiciT з гrиr-ань бкlджету, економiки,
фiнансiв та комунальнот власностi, селищна рада

ВИРIШИЛА:

l. Премiкlваr,и Бс:злrолit}ського селиш{tlого голову кузьмIновд
Миколу МIиколайовича за пi.ltсумки рtlбот.и за 202l piK у розмiрi l00%
посадового окладу ,га за рсrботу } ci,rHi 2022 року у розмiрi 6()(,Л II()са/tоt]()г()
ОКЛаДУ З УРаХУВАННЯМ НаДбаВКИ За РаНГ, вислугу poKiB та надбавки за високi
досягнення у працi за фактично вiдпрацьований час.2. Контроль за виконанням цього рiшення покласти на
комiсiю з питань бкlджету економiки, фiнансiв та KoMyHaltbHoT
(Пiдкопай А.Б.).

Безл юдiвський сеJIи щний гo-1roBa

IIостlину
власностi

Гутовечь А.О,, 7 49-67 -01

микола кузьмlнов



                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                              

ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

від 15 лютого  2022 року 
 

Про внесення змін до Положення  

відділу освіти Безлюдівської  

селищної ради  

 

Керуючись статтями 26 та пунктом 4 статті 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та відповідно до змін Податкового кодексу України, 

враховуючи висновки постійних комісій з питань бюджету, економіки, фінансів та 

комунальної власності та  з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, спорту та культури, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про відділ освіти Безлюдівської селищної ради, 

а саме виклавши його в новій редакції: 

1.1  виключити пункт 1.7., а саме місцезнаходження; 

1.2  розділ 5 «Прикінцеві положенні» доповнити такими підпунктами:  

- у разі припинення Відділу, як юридичної особи (у результаті її ліквідації, 

злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача її активів 

шляхом зарахування до доходу бюджету Безлюдівської селищної ради; 

- відділ вважається ліквідованим з моменту виключення його з відповідного 

державного реєстру України; 

- при реорганізації або ліквідації Відділу звільненим працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів. згідно трудового законодавства 

України; 

- при перетворені установи в іншу, всі майнові права та обов’язки 

попередньої передаються новій, згідно законодавства.  

2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності                       

(Підкопай А.Б.), постійну комісію з питань охорони здоров’я, соціального 

захисту населення, освіти, спорту та культури (Гусь І.М.) 

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 
Виконавець  Павленко В.Г., начальник відділу  

освіти ,   0639444666



 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням ХІХ сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради 

від 23 лютого 2022 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ освіти Безлюдівської селищної ради  

 

1. Загальні положення  

1.1.  ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі – Відділ) є 

виконавчим органом влади Безлюдівської селищної ради (далі – селищна рада).  

1.2.  Відділ утворюється селищною радою, підзвітний та підконтрольний 

селищній раді, підпорядкований виконавчому комітету селищної ради, 

Безлюдівському селищному голові, секретарю Безлюдівської селищної ради, а з 

питань здійснення делегованих йому повноважень – підконтрольний профільному 

управлінню (департаменту) в галузі освіти Харківської обласної державної 

адміністрації.  

1.3.  Відділ є бюджетною неприбутковою установою, у своїй діяльності 

керується Конституцією України, Конвенцію про захист прав людини і 

основоположних свобод, Конвенцією про права дитини, Європейською хартією 

місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та правовими 

актами, ратифікованими Верховною Радою України, законами України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про 

дошкільну освіту», Указами Президента України, постановами та 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і 

науки України, іншими нормативно-правовими актами України, рішеннями 

Безлюдівської селищної ради,  її виконавчого комітету та розпорядженнями 

селищного голови, а також цим Положенням. 

1.4.  Внесення змін та доповнень до цього Положення здійснюється шляхом 

прийняття рішення Безлюдівською селищною радою. 

1.5.  Відділ є уповноваженою особою з реалізації прав і обов’язків 

Безлюдівської селищної ради, як засновника, щодо управління закладами освіти.  

1.6.  Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний баланс, 

рахунки в органах Державної казначейської служби України у Харківському 

районі, печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 

найменуванням, власні бланки. 

1.7.  Назва юридичної особи: 

- повна: ВІДДІЛ ОСВІТИ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ; 

- скорочена: Відділ освіти Безлюдівської с/р. 



1.8.  Відділ освіти фінансується за рахунок коштів бюджету Безлюдівської 

селищної ради та субвенції з Державного бюджету, інших не заборонених 

законодавством надходжень. Гранична чисельність, фонд оплати праці 

працівників відділу освіти та видатки на його утримання встановлюються 

селищною радою за рекомендаціями Міністерства освіти і науки України. 

1.9. Структура Відділу освіти затверджується рішенням селищної ради за 

поданням начальника Відділу освіти. 

1.10. Штатний розпис Відділу освіти та його структурних підрозділів 

затверджується керівником Відділу освіти за погодженням із селищним головою у 

межах граничної чисельності та фонду оплати праці працівників, затверджених 

рішенням сесії селищної ради. 

1.11. Відділ освіти є юридичною особою публічного права, має самостійний 

баланс, рахунки в установах банків, печатку із зображенням Державного Герба 

України та своїм найменуванням. 

1.12. Положення про Відділ освіти затверджується рішенням сесії селищної 

ради.  

1.13. Відділ освіти є головним розпорядником бюджетних коштів за 

видатками, які визначені рішенням про бюджет Безлюдівської селищної ради на 

фінансування  освітніх установ і закладів, програм і заходів. Фінансову діяльність 

Відділ освіти, як головний розпорядник бюджетних коштів галузі освіти, 

здійснює відповідно до Бюджетного кодексу України.  

1.14. Майно закладів та установ освіти, що є комунальною власністю 

Безлюдівської селищної ради і закріплене за Відділом освіти, належить йому на 

правах оперативного управління. Відділ освіти володіє і користується цим 

майном відповідно до вимог чинного законодавства України. 

1.15. Отримані доходи (прибутки) або їх частини не можуть бути розподілені 

серед засновників (учасників), працівників відділу (окрім оплати їхньої праці, 

нарахування єдиного соціального внеску), членів органів управління й інших 

пов’язаних з ними осіб. 

1.16. Відділу освіти підпорядковуються заклади та установи освіти, які 

знаходяться в комунальній власності Безлюдівської селищної ради. 

 

2. Мета створення та завдання Відділу   

2.1.  Відділ створено з метою: 

    2.1.1. здійснення Безлюдівською селищною радою та її виконавчими органами 

повноважень у сфері освіти, наданих законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», 

«Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту» та іншими законодавчими 

актами України; 

2.1.2. забезпечення на території Безлюдівської селищної ради  територіальної 

громади, її талантів, інтелектуальних, творчих і фізичних здібностей, формування 

цінностей і необхідних для успішної самореалізації компетентностей, виховання 



відповідальних громадян, які здатні до свідомого суспільного вибору та 

спрямування своєї діяльності на користь іншим людям і суспільству, збагачення 

на цій основі інтелектуального, економічного, творчого, культурного потенціалу 

Українського народу, підвищення освітнього рівня громадян задля забезпечення 

сталого розвитку України та її європейського вибору.   

2.2. Відділ у межах своїх повноважень вирішує такі завдання: 

2.2.1. відповідає за реалізацію державної політики у сфері та забезпечення 

якості освіти на відповідній території, забезпечення доступності дошкільної, 

початкової та повної загальної середньої освіти, позашкільної освіти; 

2.2.2. забезпечує доступність та безоплатне здобуття дошкільної та повної 

загальної середньої освіти для всіх громадян, які проживають на відповідній 

території; 

2.2.3. вживає заходів для забезпечення потреби громадян, які проживають на 

відповідній території, у дошкільній та позашкільній освіті; 

2.2.4. сприяє отриманню державних гарантій та забезпечує соціальний захист 

педагогічних працівників, спеціалістів, які беруть участь в освітньому процесі, 

учнів (вихованців); 

2.2.5.створює умови для вдосконалення та підвищення професійної кваліфікації 

педагогічних працівників закладів освіти Безлюдівської територіальної громади, 

забезпечує їх перепідготовку та атестацію; 

2.2.6. забезпечує рівні умови розвитку закладів освіти всіх форм власності,  

2.2.7. здійснює підготовку проектів рішень Безлюдівської селищної ради, її 

виконавчого комітету щодо вирішення питань у сфері освіти; 

2.2.8. забезпечує виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток освіти; 

2.2.9. здійснює інші повноваження та виконує завдання, покладені на Відділ 

відповідно до чинного законодавства. 

2.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ: 

2.3.1. забезпечує виконання рішень Безлюдівської селищної ради та її 

виконавчого комітету, розпоряджень Безлюдівського селищного голови з питань, 

віднесених до компетенції ̈Відділу; 

2.3.2. здійснює прогнозування освітніх потреб населення у закладах, що 

забезпечують надання дошкільної, початкової та повної середньої освіти, 

позашкільної освіти, враховуючи інтереси дітей з особливими освітніми 

потребами; 

2.3.3. веде облік дітей дошкільного та шкільного віку у порядку, затвердженому 

Кабінетом Міністрів України; 

2.3.4. порушує перед Безлюдівською селищною радою питання щодо 

задоволення освітніх потреб представників національних меншин; 

2.3.5. планує та забезпечує розвиток мережі комунальних закладів дошкільної, 

початкової та повної середньої освіти, позашкільної освіти відповідно до потреб 

територіальної громади, координує діяльність мережі; 



2.3.6. порушує перед Безлюдівською селищною радою питання про 

засновування, реорганізацію або ліквідацію закладів освіти; 

2.3.7. укладає строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів 

освіти, обраних (призначених) у порядку, встановленому законодавством та 

установчими документами закладів освіти; 

2.3.8. розриває строкові трудові договори (контракти) з керівниками закладів 

освіти з підстав та у порядку, визначених законодавством та установчими 

документами закладів освіти; 

2.3.9. закріплює за закладами освіти територію обслуговування (крім випадків, 

встановлених спеціальними законами); 

2.3.10. сприяє організації фінансового та матеріально-технічного забезпечення 

закладів освіти, у тому числі будівництва, реконструкції, ремонту будівель, 

споруд, приміщень, інших об’єктів закладів освіти, комплектуванню їх меблями, 

відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, підручниками, 

спортивним інвентарем у обсягах, які забезпечують надання освітніх послуг у 

відповідності до встановлених державних стандартів освіти; 

2.3.11. сприяє формуванню замовлення на придбання підручників, навчально-

методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, навчальних 

програм, бланків документів про освіту, координує забезпечення ними  

підпорядкованих йому закладів; 

2.3.12. забезпечує підвезення учнів і педагогічних працівників до закладів 

освіти і у зворотному напрямку (у разі потреби - транспортними засобами, 

пристосованими для перевезення осіб, які пересуваються на кріслах колісних); 

забезпечує фінансування визначених у цьому підпункті заходів;  

2.3.13. збирає, узагальнює та вносить на розгляд виконавчого комітету 

Безлюдівською селищною ради пропозиції щодо організації безоплатного 

медичного обслуговування дітей та учнів у закладах освіти; 

2.3.14. організовує закупівлю товарів, робіт, послуг у підпорядкованих йому 

закладах освіти, у тому числі харчування дітей у навчальних закладах; 

2.3.15.організовує бухгалтерський облік та забезпечує своєчасне подання 

фінансової та бухгалтерської звітності підпорядкованими йому закладами освіти; 

2.3.16. погоджує кошториси та приймає фінансові звіти закладів освіти у 

випадках та порядку, визначених законодавством; 

2.3.17. забезпечує затвердження кошторисів закладів освіти у порядку, 

визначеному законодавством; 

2.3.18. здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладів 

освіти; 

2.3.19. оприлюднює офіційну звітність про всі отримані та використані кошти, а 

також перелік і вартість товарів, робіт, послуг, спрямованих на потреби кожного з 

закладів освіти Безлюдівською територіальної громади, та інші видатки у сфері 

освіти; 



2.3.20. аналізує результати господарської діяльності підпорядкованих йому 

закладів освіти, готує пропозиції та за необхідності вживає заходів щодо 

підвищення ефективності їх функціонування; 

2.3.21. організовує підготовку закладів освіти до нового навчального року та до 

роботи в осінньо - зимовий період; 

2.3.22. координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної безпеки, 

санітарного режиму в закладах освіти та надає допомогу у проведенні відповідної 

роботи; 

2.3.23. здійснює поточний контроль за дотриманням установчих документів 

закладів освіти під час їхньої поточної діяльності; 

2.3.24. надає та реалізує пропозиції щодо залучення додаткових ресурсів у 

сферу освіти шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та 

фондів; 

2.3.25. створює умови для одержання дітьми, у тому числі з особливими 

освітніми потребами, дошкільної освіти; 

2.3.26. здійснює складення та подання державної статистичної звітності у 

обсягах, встановлених для місцевих органів управління освітою, збирає, аналізує 

та за необхідності подає на розгляд відповідних органів іншу інформацію, 

необхідну для реалізації повноважень у сфері освіти; 

2.3.27. забезпечує своєчасне складення та подання державної статистичної  

звітності уповноваженими працівниками підпорядкованих йому закладів освіти; 

2.3.28. вивчає потреби і вносить пропозиції щодо застосування у відповідних 

закладах освіти інституційних та індивідуальних форм навчання; 

2.3.29. вивчає потреби щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, забезпечує 

створення та належні умови функціонування мережі гуртків, творчих, спортивних 

та інших секцій, сприяє розширенню вибору вихованцями, учнями і слухачами 

видів творчої діяльності відповідно до їх інтересів та запитів батьків або осіб, які 

їх замінюють; 

2.3.30. координує роботу, спрямовану на науково-методичне забезпечення 

системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної освіти, організацію 

методичної роботи у підпорядкованих йому закладах освіти; 

2.3.31. забезпечує організацію методичного супроводу у дошкільних, 

загальноосвітніх та позашкільних навчальних закладах Безлюдівської 

територіальної громади; 

2.3.32. за запитами керівників закладів освіти сприяє участі дітей та молоді у 

Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх 

школах і таборах тощо; 

2.3.33. організовує проведення засідань, координаційних рад, комітетів та 

інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу; 



2.3.34. здійснює інші повноваження, що випливають з актів законодавства, 

актів органів місцевого самоврядування Безлюдівською територіальної громади 

та цього Положення. 

2.3.35. координує діяльність постійної комісії з питань охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, освіти, спорту та культури. 

 

3. Права Відділу 

Відділ має право: 

3.1. 3алучати до розроблення місцевої  програми розвитку освіти та розгляду 

питань, що належать до його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних 

працівників і спеціалістів. 

3.2. Брати участь в утворенні, реорганізації та ліквідації закладів і установ 

освіти. 

3.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити семінари, 

наради керівників закладів та установ освіти з питань, що належать до його 

компетенції. 

3.4.  Вносити органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозиції щодо фінансування закладів та установ освіти, брати 

безпосередню участь у формуванні бюджету освітньої галузі селищної ради. 

3.5. Скасовувати у межах своєї компетенції дію наказів і розпоряджень 

керівників закладів освіти, якщо вони суперечать законодавству або видані з 

перевищенням повноважень. 

3.6.  Надавати в оренду фізичним та юридичним особам не експлуатоване 

майно та вільні площі закладів, які знаходяться на балансі селищної ради. 

3.7. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво та 

встановлювати прямі зв'язки із закладами освіти зарубіжних країн, 

міжнародними організаціями, фондами тощо. 

3.8.  Відділ освіти під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами селищної ради та виконавчої влади, 

підприємствами, установами та організаціями усіх форм власності, 

громадськими об'єднаннями. 

3.9. За дорученням селищного голови утворювати координаційні комісії, 

експертні та робочі групи для науково-організаційного супроводу виконання 

державних цільових програм і проектів, залучати (з укладенням договорів) 

спеціалістів до роботи в цих комісіях (групах), а також для надання 

консультацій, проведення аналізу стану і складання прогнозів розвитку 

освітнього, інноваційного та творчого (інтелектуального) потенціалу громади. 

  3.10.  Представляти в установленому порядку інтереси Відділу освіти в 

судових органах під час розгляду спірних питань, що належать до його 

компетенції.   
 

4. Керівник та працівники Відділу 

4.1. Керівником Відділу є його начальник. Начальник відділу є посадовою 

особою місцевого самоврядування, призначається на посаду і звільняється з 

посади розпорядженням Безлюдівського селищного голови з дотриманням вимог 

законодавства про службу в органах місцевого самоврядування за конкурсом або 



за іншою процедурою, передбаченою законодавством України.  Начальник 

Відділу підзвітний і підконтрольний Безлюдівському селищному голові та 

першому заступнику Безлюдівського селищного голови. 

4.2. Начальник відділу освіти, представляючи інтереси селищної ради в 

галузі освіти у відносинах з юридичними та фізичними особами:  

4.2.1. 3дійснює керівництво діяльністю відділу, забезпечує виконання покладених 

на відділ завдань, визначає функціональні обов'язки та затверджує посадові 

інструкції працівників Відділу освіти.  

4.2.2. Діє без доручення від імені Відділу освіти, представляє його інтереси в 

органах місцевого самоврядування, інших організаціях, у відносинах з 

юридичними особами та громадами 

4.2.3. Планує роботу відділу і аналізує стан її виконання. 

4.2.4. Видає у межах компетенції відділу накази, організовує і контролює їх 

виконання. 

4.2.5. Затверджує положення про підрозділи Відділу освіти, їх структуру та 

штатний розпис у межах граничної чисельності та фонду оплати праці 

працівників, затверджених рішенням сесії селищної ради. 

4.2.6. Укладає та розриває трудові договори (контракти) з керівниками  закладів 

освіти у порядку, встановленому законодавством. 

4.2.7. Призначає та звільняє працівників Відділу освіти, які не є посадовими 

особами місцевого самоврядування. 

4.2.8. 3аохочує та накладає дисциплінарні стягнення на працівників відділу, 

керівників закладів та установ освіти. 

4.2.9. Розглядає  клопотання та вносить пропозиції про нагородження кращих 

працівників освіти державними нагородами, в тому числі і президентськими 

відзнаками, та про присвоєння їм почесних звань України. 

4.2.10. Вносить пропозиції щодо формування штату працівників Відділу освіти, 

які призначаються на посаду та звільняються з посади головою Безлюдівської 

селищної ради.  

4.2.11. Подає на затвердження голови Безлюдівської селищної ради проект 

кошторису доходів і видатків, вносить пропозиції щодо граничної чисельності та 

фонду оплати праці працівників відділу. 

4.2.12. Розпоряджається коштами, які виділяються на утримання відділу освіти.  

4.2.13. Здійснює контроль за ефективним і раціональним використанням 

бюджетних коштів в межах затвердженого кошторису витрат, пов’язаних із 

функціонуванням галузі. 

4.2.14. 3атверджує штатні розписи закладів і установ освіти. 

4.2.15. Затверджує кошториси доходів та видатків і тарифікаційні списки 

працівників освіти закладів та установ освіти. 

4.2.16. Відкриває  рахунки у банках України, має право першого підпису. 

4.2.17. Одержує в установленому порядку від органів місцевого самоврядування, 

органів державної влади, підприємств, установ, організацій інформацію, довідки, 

розрахунки, інші матеріали, необхідні  для виконання покладених на нього 

обов’язків. 

4.2.18. Бере участь у роботі сесій Безлюдівської селищної ради, у засіданнях 

виконкому, засіданнях консультативно-дорадчих органів, створених селищним 

головою, Безлюдівською селищною радою та її виконавчими органами, у нарадах, 

семінарах та інших заходах.  



4.2.19. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Відділу освіти. 

4.2.20. Звітує про виконання покладених на Відділ освіти завдань та затверджених 

планів роботи.  

4.2.21. Начальник відділу освіти може мати заступника, головних спеціалістів, 

інших спеціалістів, які призначаються на посаду та звільняються начальником 

відділу освіти в порядку визначеному законодавством України. 

4.3. Головні спеціалісти та інші спеціалісти Відділу освіти є посадовими 

особами місцевого самоврядування, на них поширюється дія Закону України 

«Про службу в органах місцевого самоврядування». 

4.4. Для забезпечення фінансової діяльності при Відділі освіти утворюється 

структурний підрозділ Відділу освіти – централізована бухгалтерія, яка діє 

відповідно затвердженого начальником відділу освіти положення. 

4.5. Працівники централізованої бухгалтерії мають статус службовців, на 

яких не поширюється дія Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування». Трудові відносини з цими працівниками здійснюються 

відповідно до Кодексу законів про працю України. 

4.6. Права, посадові обов’язки, вимоги до рівня кваліфікації та досвіду 

роботи, відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування та інших 

працівників Відділу визначаються посадовими інструкціями до відповідних 

посад. 

 

5. Прикінцеві положення 

5.1. Припинення діяльності, ліквідація й реорганізація відділу освіти 

здійснюється Безлюдівською селищною радою відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

5.2. У разі припинення Відділу як юридичної особи (у результаті її 

ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення) передбачається передача 

її активів шляхом зарахування до доходу бюджету Безлюдівської селищної ради. 

5.3. Відділ вважається ліквідованим з моменту виключення його з 

відповідного державного реєстру України. 

5.4. При реорганізації або ліквідації Відділу звільненим працівникам 

гарантується дотримання їх прав та інтересів згідно трудового законодавства 

України.  

5.5. При перетворені установи в іншу, всі майнові права та обов’язки 

попередньої передаються новій згідно законодавства.  

5.6. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним 

рішенням Безлюдівської селищної ради, шляхом викладення Положення в новій 

редакції. 

5.7. Це Положення набирає чинності з моменту затвердження 

Безлюдівською селищною радою рішення про його затвердження та державної 

реєстрації. 

5.8. Місцезнаходження відділу освіти: 62489, Харківська обл., Харківський 

р-н, сел. Безлюдівка, вул. Зміївська, будинок 48 (кімната 7) 

 

 



 ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІX сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

від 23 лютого  2022 року 
 

«Про затвердження  

Статуту Комунальної установи  

«Інклюзивно-ресурсний центр» 

Безлюдівської селищної ради  

у новій редакції» 

 

Керуючись статтями 26, 54, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України «Про освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту» та відповідно до постанови Кабінету 

Міністрів України від 12 липня 2017 р. № 545 «Про затвердження Положення 

про інклюзивно-ресурсний центр» із змінами № 765 від 21.07.2021, враховуючи 

висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту 

населення, освіти, спорту та культури, селищна рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Статут Комунальної установи «Iнклюзивно-ресурсний 

центр» Безлюдівської селищної ради у новій редакції (додається). 

2. Вважати редакцію Статуту, затверджену рішенням XIII сесії  

Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 17.01.2021 р. такою, що 

втратила чинність. 

3. Доручити директору Комунальної установи «Iнклюзивно-ресурсний 

центр» Безлюдівської селищної ради (Ларіній Е.Р.) забезпечити в 

установленому законом порядку реєстрацію Статуту Комунальної установи 

«Iнклюзивно-ресурсний центр» Безлюдівської селищної ради в новій редакції.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 

спорту та культури (Гусь І.М.). 

 

 

Безлюдівський селищний голова                       Микола КУЗЬМІНОВ 
 

 

Рішення підготував: 

Директор КУ ІРЦ, 

Ельвіна Ларіна, 0505518978



 



 

                         ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                      рішенням XIX сесії Безлюдівської 

                 селищної ради VIII скликання 

                                       від 23 лютого 2022 р. 

 

 

  

 

 

 

СТАТУТ 

Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний 

центр» Безлюдівської селищної ради 

(нова редакція) 
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І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Інклюзивно-ресурсний центр Безлюдівської селищної ради (далі-ІРЦ 

БСР) є комунальною установою і знаходиться у комунальній власності 

Безлюдівської селищної ради.  

Повне найменування українською мовою: Комунальна установа 

«Інклюзивно-ресурсний центр» Безлюдівської селищної ради;  

Скорочене найменування українською мовою: ІРЦ Безлюдівської СР.  

1.2. Засновником Комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Безлюдівської селищної ради є Безлюдівська селищна рада (далі - Засновник), а  

уповноваженим ним органом – відділ освіти Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області (далі – відділ освіти БСР).  

Засновник здійснює фінансування комунальної установи, її матеріально-

технічне забезпечення, надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, 

організовує ремонт приміщень та їх господарське обслуговування.  

1.3. ІРЦ БСР у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Конвенцією про права осіб з інвалідністю, Законами України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

професійну (професійно-технічну) освіту», «Про фахову передвищу освіту», 

«Про вищу освіту», Постаново Кабінету Міністрів України «Про затвердження 

Положення про інклюзивно-ресурсний центр», іншими нормативно-правовими 

актами, в тому числі рішеннями Засновника, нормативно-правовими актами 

Департаменту освіти і науки, МОН, уповноваженого органу відділу освіти і 

цим Статутом.   

1.4. Юридична адреса ІРЦ БСР: 65481, Харківська область, Харківський 

район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 48.  

1.5. ІРЦ БСР є юридичною особою, що утворюється як бюджетна 

установа, має печатку і штамп, бланки зі своїм найменуванням.  

Бухгалтерський облік ІРЦ БСР здійснюється через централізовану 

бухгалтерію відділу освіти БСР, яка веде статистичну, бухгалтерську та іншу 

звітність і подає її органам, уповноваженим здійснювати контроль за 

відповідними напрямами діяльності ІРЦ БСР у визначеному законодавством 

порядку. 

1.6. ІРЦ БСР є неприбутковою установою та не має на меті отримання 

доходів.  

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини 

для розподілу серед засновників (учасників), членів такої організації, 

працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального 

внеску), членів відділу освіти та інших пов’язаних з ними осіб.  

Доходи (прибутки) ІРЦ БСР використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання ІРЦ БСР, реалізації мети (цілей, завдань) 

та напрямків діяльності, визначених його установчими документами.  



У своїй діяльності ІРЦ БСР підпорядковується Засновнику (відділу освіти 

БСР). Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації 

в особі структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів здійснює координацію діяльності ІРЦ, контроль за дотриманням ним 

актів законодавства та Положення про інклюзивно-ресурсний центр, 

здійснюють координацію діяльності ІРЦ, контроль за дотриманням актів 

законодавства та цього Статуту. Методичне та аналітичне забезпечення 

діяльності ІРЦ здійснює ресурсний центр з підтримки інклюзивної освіти на 

базі Комунального вищого навчального закладу «Харківська академія 

неперервної освіти».  

Інклюзивно-ресурсний центр надає послуги особам з особливими 

освітніми потребами, які проживають (навчаються) на території Безлюдівської 

селищної ради, за умови подання відповідних документів.   

У разі обслуговування осіб з особливими освітніми потребами з інших 

адміністративно-територіальних одиниць або територіальних громад 

інклюзивно-ресурсний центр не пізніше 15 числа наступного місяця з дня їх 

звернення інформує про них засновника та відповідний орган управління 

освітою. У такому разі діяльність інклюзивно-ресурсних центрів 

організовується в одній із форм співробітництва, визначених Законом України 

«Про співробітництво територіальних громад».  

Інклюзивно-ресурсний центр за необхідності у своїй структурі може мати  

філії інклюзивно-ресурсного центру (далі — філія) — територіально 

відокремлений структурний підрозділ інклюзивно-ресурсного центру, що не 

має статусу юридичної особи і діє на підставі положення, затвердженого 

засновником інклюзивно-ресурсного центру. 

ІІ. ЗАВДАННЯ ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

2.1. ІРЦ БСР створений з метою забезпечення права осіб з особливими 

освітніми потребами на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, в 

тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої 

освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом 

проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі — 

комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. 

2.2. Основними завданнями інклюзивно-ресурсного центру є:  

1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення 

системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них 

особливих освітніх потреб;  

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення 

індивідуальної програми розвитку особи;  

3) консультування батьків, інших законних представників особи з 

особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку;  

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру:  



- у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з 

особливими освітніми потребами;   

- у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації  

педагогічних працівників, обміну досвідом тощо;  

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно-

ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у 

спеціальних закладах загальної середньої освіти;   

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших 

послуг особам з особливими освітніми потребами:  

- особам раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади 

дошкільної освіти;  

- особам, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу;  

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі особи  з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі);  

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в 

закладі освіти;    

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим 

законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні 

позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності 

щодо організації їх навчання і виховання;  

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру 

та взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами 

(установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, 

громадськими організаціями тощо;  

11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, 

шляхом формування їх електронного переліку в АС “ІРЦ” за визначеною 

формою;  

12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності 

інклюзивно-ресурсного центру.  

13) інші функції, що випливають з покладених на ІРЦ завдань.  

2.3. ІРЦ провадить діяльність з урахуванням таких принципів, як повага 

та сприйняття індивідуальних особливостей осіб, дотримання найкращих 

інтересів дитини, недопущення дискримінації та порушення прав дитини, 

конфіденційність, доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча 

співпраця.  

2.4. З метою якісного виконання покладених завдань інклюзивно-

ресурсний центр зобов’язаний:  

- у разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і 

здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем 

проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції;  



- вносити Засновнику, відповідному структурному підрозділу з питань 

діяльності інклюзивно-ресурсних центрів, відділу освіти пропозиції щодо 

удосконалення діяльності інклюзивно-ресурсного центру;  

- залучати у разі потреби додаткових фахівців, у тому числі медичних 

працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно-

ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти (ясел-садків) 

компенсуючого типу, спеціальних закладів загальної середньої освіти та 

навчально-реабілітаційних центрів. 

IІІ. ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОВЕДЕННЯ КОМПЛЕКСНОЇ ОЦІНКИ  В 

ТОМУ ЧИСЛІ ПОВТОРНОЇ 

3.1. Первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних 

представників дитини проводить керівник (директор) інклюзивно-ресурсного 

центру, або уповноважені ним працівники, які визначають час та дату 

проведення комплексної оцінки.  

3.2. Комплексна оцінка, у тому числі повторна, проводиться:  

- за письмовим (або он-лайн, використовуючи АС “ІРЦ”) зверненням 

(заявою) до інклюзивно-ресурсного центру батьків (одного з батьків) або інших 

законних представників особи з особливими освітніми потребами, особи з 

особливими освітніми потребами, яка досягла 14 років (за погодженням із 

батьками, іншими законними представниками), органів опіки та піклування 

(для дітей-сиріт, дітей позбавлених батьківського піклування (у разі 

непризначення законного представника у відповідному до законодавства 

порядку), повнолітньої особи (далі — заявники).  

Усі письмові звернення (заяви) до інклюзивно-ресурсного центру щодо 

проведення комплексної оцінки невідкладно фіксуються в АС “ІРЦ”. У разі 

звернення до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної 

оцінки однієї і тієї самої особи воно фіксується як повторне.  

Перед проведенням комплексної оцінки керівник (директор) інклюзивно-

ресурсного центру або уповноважені ним працівники проводять первинний 

прийом заявників, визначають час, місце та дату проведення комплексної 

оцінки та встановлюють наявність у них таких документів:  

- документи, що посвідчують особу заявників;  

- свідоцтво про народження дитини;  

- інші документів, що посвідчують особу, якій проводитиметься 

комплексна оцінка.  

У разі проведення комплексної оцінки особи з інвалідністю до звернення 

(заяви) до інклюзивно-ресурсного центру щодо проведення комплексної оцінки 

додається її індивідуальна програма реабілітації.  

3.3. Інклюзивно-ресурсний центр проводить комплексну оцінку не 

пізніше ніж протягом місяця з моменту подання звернення (заяви) відповідно 

до пункту 3.2 цього Статуту.  



3.4. У разі, коли дитина з особливими освітніми потребами здобуває 

дошкільну або загальну середню освіту, до заяви можуть додаватися:  

- психолого-педагогічна характеристика дитини із зазначенням динаміки 

та якості засвоєння знань під час навчання, підготовлена відповідним 

педагогічним працівником та затверджена керівником відповідного закладу 

освіти;  

- зошити з рідної мови, математики, результати навчальних досягнень 

(для дітей, які здобувають загальну середню освіту), малюнки;  

- документи щодо додаткових обстежень дитини;  

- копія протоколу засідання команди психолого-педагогічного супроводу 

дитини з особливими освітніми потребами із зазначенням потреби щодо 

продовження тривалості здобуття освіти.  

3.5. У разі, коли дитині з особливими освітніми потребами вже 

надавались психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги, до 

інклюзивно-ресурсного центру подаються:  

- попередні рекомендації щодо проведення комплексної оцінки;  

- висновок відповідних фахівців щодо результатів надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг із зазначенням динаміки 

розвитку дитини згідно з індивідуальною програмою розвитку.  

3.6. Інклюзивно-ресурсні центри можуть проводити комплексну оцінку  у 

тому числі повторну, за місцем навчання та/або проживання (перебування) 

дитини. Графік проведення комплексної оцінки обов’язково погоджується з 

керівником відповідного закладу освіти, закладу охорони здоров’я та батьками 

(одним з батьків) або законними представниками дитини за два тижні до 

початку її проведення.  

Для осіб, які мають освітні труднощі тяжкого та найтяжчого ступеня 

прояву, відповідно до індивідуальної програми реабілітації особи з 

інвалідністю потребують індивідуального догляду та супроводу; перебувають 

на довготривалому лікуванні та/або реабілітації в закладах охорони здоров’я 

комплексна оцінка проводиться за місцем їх проживання (перебування).  

Для здобувачів освіти комплексна оцінка проводиться з обов’язковим 

спостереженням та додатковим збором інформації фахівцями інклюзивно-

ресурсного центру про особливості навчання особи в закладі освіти, 

консультацій з педагогічними працівниками закладу освіти щодо розроблення її 

індивідуальної освітньої траєкторії, індивідуальної програми розвитку, 

необхідності модифікації/адаптації освітньої програми (навчальних предметів),  

особливостей організації освітнього середовища, рекомендацій з надання 

психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових послуг тощо. Для цього 

фахівці інклюзивно-ресурсних центрів за заявою заявників виїжджають на 

місце навчання особи з особливими освітніми потребами.  

У разі необхідності додаткової медичної діагностики від інших 

вузькопрофільних спеціалістів за погодженням із заявниками строк проведення 



комплексної оцінки може бути продовжено, але не більш як до 30 календарних 

днів з моменту подання ними письмової заяви.  

3.7. Під час проведення комплексної оцінки фахівці інклюзивно-

ресурсного центру повинні створити атмосферу довіри та доброзичливості, 

враховувати фізичний та емоційний стан дитини, індивідуальні особливості її 

розвитку, вік, місце проживання, мову спілкування тощо.  

3.8. Участь батьків (одного з батьків) або законних представників дитини 

у проведенні комплексної оцінки є обов’язковою.  

3.9. Комплексна оцінка проводиться фахівцями інклюзивно-ресурсного 

центру індивідуально за такими напрямами:  

- оцінка фізичного розвитку дитини;  

- оцінка мовленнєвого розвитку дитини;  

- оцінка когнітивної сфери дитини;  

- оцінка емоційно-вольової сфери дитини;  

- оцінка освітньої діяльності дитини.  

За потреби під час комплексної оцінки може використовуватись 

інформація про стан здоров’я особи та результати медичної діагностики 

вузькопрофільних спеціалістів, яку надають заявники (за бажанням).  

3.10. Метою проведення оцінки фізичного розвитку особи є визначення 

рівня її загального розвитку, відповідності віковим нормам, розвитку дрібної 

моторики, способу пересування тощо. За результатами оцінки вчитель-

реабілітолог заповнює карту спостереження особи.  

3.11. Оцінка мовленнєвого розвитку особи проводиться з метою 

визначення рівня розвитку та використання вербальної/невербальної мови, 

наявності мовленнєвого порушення та його структури. Результати оцінки 

вчитель-логопед зазначає у висновку про комплексну оцінку.  

3.12. Оцінка когнітивної сфери особи  проводиться з метою визначення 

рівня сформованості таких пізнавальних процесів, як сприйняття, пам’ять, 

мислення, уява, увага. Результати оцінки практичний психолог зазначає у 

висновку про комплексну оцінку.  

3.13. Оцінка емоційно-вольової сфери особи проводиться з метою 

виявлення її здатності до вольового зусилля, схильностей до проявів девіантної 

поведінки та її причин. Результати оцінки практичний психолог зазначає у 

висновку про комплексну оцінку.  

3.14. Метою проведення оцінки освітньої діяльності особи є визначення 

рівня сформованості знань, вмінь, навичок відповідно до освітньої програми 

або основних критеріїв формування вмінь та навичок дітей дошкільного віку. 

Таку оцінку проводить вчитель-дефектолог та її результати зазначає у висновку 

про комплексну оцінку.  



3.15. У разі потреби фахівці інклюзивно-ресурсного центру можуть 

проводити комплексну оцінку за іншими напрямами, зокрема визначення рівня 

соціальної адаптації, взаємовідносин з однолітками, дорослими.  

3.16. Результати комплексної оцінки оформлюються в електронному 

вигляді, зберігаються в інклюзивно-ресурсному центрі та надаються батькам 

(одному з батьків) або законним представникам дитини за письмовим 

зверненням. 

 Інформація про результати комплексної оцінки є конфіденційною. 

Обробка та захист персональних даних дітей в інклюзивно-ресурсному центрі 

здійснюється відповідно до вимог Закону України «Про захист персональних 

даних».  

3.17. Узагальнення результатів комплексної оцінки здійснюється на 

засіданні фахівців ІРЦ, які її проводили, в якому мають право брати участь 

батьки (один з батьків) або законні представники особи з особливими освітніми 

потребами.  

3.17.1 За результатами комплексної оцінки:  

- визначаються наявність чи відсутність у особи особливих освітніх 

потреб та у разі їх наявності зазначається категорія (категорії) (тип (типи) її 

особливих освітніх потреб (труднощів).  

- визначаються напрями, рівень та обсяг підтримки особи з особливими 

освітніми потребами в освітньому процесі, у тому числі обсяг психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, які надаються особам з 

особливими освітніми потребами в закладах освіти (для особи з інвалідністю — 

з урахуванням індивідуальної програми реабілітації).  

- надаються рекомендації щодо складення, виконання, коригування 

індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно 

до потенційних можливостей особи, створення належних умов для навчання 

залежно від порушення розвитку осіб з особливими освітніми потребами 

(доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, 

використання технічних засобів тощо).  

3.18. За результатами засідання складається висновок про комплексну 

оцінку.  

3.19. Фахівці інклюзивно-ресурсного центру зобов’язані ознайомити 

батьків (одного з батьків) або законних представників особи з особливими 

освітніми потребами з висновком про комплексну оцінку, умовами навчання та 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг у закладах 

освіти (у разі здобуття дитиною дошкільної чи загальної середньої освіти).  

3.20. Комплексна оцінка з підготовкою відповідного висновку 

проводиться протягом 10 робочих днів.  

  



3.21. Висновок про комплексну оцінку надається батькам (одному з 

батьків) або законним представникам дитини з особливими освітніми 

потребами, за заявою яких (якого) її проведено, у двох примірниках, один з 

яких подається батьками (законними представниками) дитини до закладу 

освіти.  

3.22. Висновок про комплексну оцінку зберігається в АС «ІРЦ».   

3.23. У разі встановлення фахівцями інклюзивно-ресурсного центру 

наявності у дитини особливих освітніх потреб висновок про комплексну оцінку 

є підставою для складення для неї індивідуальної програми розвитку та надання 

їй психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг.  

3.24. Комплексна оцінка може проводитися перед зарахуванням дитини з 

особливими освітніми потребами до закладу дошкільної або загальної 

середньої освіти. З метою створення у такому закладі умов для навчання особи 

її батьки (один з батьків) або законні представники звертаються до інклюзивно-

ресурсного центру за шість місяців до початку навчального року.  

Перед проведенням комплексної оцінки батьки (один з батьків) або 

законні представники особи можуть звернутися до закладу освіти, який вони 

обрали, для зарахування дитини.  

3.25. Повторна комплексна оцінка фахівцями інклюзивно-ресурсного 

центру проводиться у разі:  

- переходу особи з особливими освітніми потребами з дошкільного 

закладу освіти в заклад загальної середньої освіти; переведення особи із 

спеціального закладу дошкільної освіти, спеціального закладу загальної 

середньої освіти, закладу загальної середньої освіти до інклюзивної 

(спеціальної) групи закладу дошкільної освіти або інклюзивного (спеціального) 

класу закладу загальної середньої освіти;  

- надання рекомендації команди психолого-педагогічного супроводу 

особи з особливими освітніми потребами у закладах загальної середньої та 

дошкільної освіти, психолого-педагогічного консиліуму спеціального закладу 

загальної середньої освіти щодо наявності успіхів або труднощів у засвоєнні 

особою освітньої програми;  

- визначення потреби у продовженні тривалості здобуття освіти особами з 

особливими освітніми потребами, що здобувають загальну середню освіту. 

3.26. У разі коли батьки (один з батьків) або законні представники особи  

з особливими освітніми потребами не погоджуються з висновком про 

комплексну оцінку, вони можуть звернутися до відповідного структурного 

підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних центрів органів 

управління освітою.   

Протягом 10 робочих днів з дати звернення батьків (одного з батьків) або 

законних представників відповідний структурний підрозділ з питань діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів органів управління освітою зобов’язаний 

організувати проведення повторної комплексної оцінки особи з особливими 

освітніми потребами за місцем її проживання (перебування)/навчання чи в 



іншому місці за попереднім погодженням з батьками (одним з батьків) або 

законними представниками.  

3.27. Повторна комплексна оцінка може проводитися за всіма або 

окремими напрямами залежно від освітніх потреб особи  з особливими 

освітніми потребами та наявної інформації про її розвиток. 

3.28. За результатами повторної комплексної оцінки складається висновок 

про повторну психолого-педагогічну оцінку розвитку особи який зберігається в 

АС “ІРЦ”, що є основою для розроблення індивідуальної програми розвитку 

дитини з особливими освітніми потребами, надання їй психолого-педагогічних 

та корекційно-розвиткових послуг, у разі потреби продовження тривалості 

здобуття освіти особами з особливими освітніми потребами, що здобувають 

загальну середню освіту. Висновок про комплексну оцінку повинен містити 

категорію (категорії) (тип (типи) її особливих освітніх потреб (труднощів). 

 

ІV. ОРГАНІЗАЦІЯ СИСТЕМНОГО КВАЛІФІКОВАНОГО 

СУПРОВОДУ,  НАДАННЯ ПСИХОЛОГО-ПЕДАГОГІЧНИХ ТА 

КОРЕКЦІЙНОРОЗВИТКОВИХ ПОСЛУГ ОСОБАМ З ОСОБЛИВИМИ 

ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

4.1. Організацію системного кваліфікованого супроводу, надання 

психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг здійснюють фахівці 

інклюзивно-ресурсного центру, які:  

- надають допомогу в організації освітнього процесу для осіб з 

особливими освітніми потребами, передбаченій її індивідуальною програмою 

розвитку;  

- беруть участь у команді психолого-педагогічного супроводу особи в 

закладі освіти, участь у розробленні її індивідуальної програми розвитку;  

- надають у разі потреби іншу методичну допомогу педагогічним 

працівникам закладу освіти та/або допомагають у залученні додаткових 

спеціалістів, які можуть надати практичну консультативну допомогу у 

складних випадках, тощо;  

- консультують батьків (інших законних представників особи) щодо 

роботи з особою з особливими освітніми потребами вдома;  

- виконують інші обов’язки відповідно до завдань інклюзивно-ресурсного 

центру та посадових обов’язків.  

4.2. Системний кваліфікований супровід, надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг спрямовані на:  

- запобігання виникненню освітніх труднощів, їх мінімізацію в осіб з 

особливими освітніми потребами під час освітнього процесу;  

- соціалізацію осіб з особливими освітніми потребами, розвиток їх 

самостійності та відповідних компетенцій;  

- сприяння розвитку потенціалу в осіб з особливими освітніми потребами 

з подальшим визначенням їх професійної орієнтації;  



- формування компенсаційних способів діяльності як важливої умови 

підготовки осіб з особливими освітніми потребами до навчання в закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти; 

- забезпечення розвитку навичок саморегуляції та саморозвитку дітей з 

урахуванням наявних знань, умінь і навичок комунікативної діяльності, 

становлення особистості.  

За результатами комплексної оцінки фахівці інклюзивно-ресурсного 

центру:  

- визначають напрями та обсяг психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг, які надаються особам з особливими освітніми потребами 

(для дитини з інвалідністю - з урахуванням індивідуальної програми 

реабілітації), та забезпечують їх надання шляхом проведення індивідуальних і 

групових занять;  

- надають рекомендації щодо складення, виконання, коригування 

індивідуальної програми розвитку в частині надання психолого-педагогічних та 

корекційно-розвиткових послуг, змісту, форм та методів навчання відповідно 

до потенційних можливостей особи, створення належних умов для навчання 

залежно від порушення розвитку осіб з особливими освітніми потребами 

(доступність приміщень, особливості облаштування робочого місця, 

використання технічних засобів, тощо).  

Психолого-педагогічні та корекційно-розвиткові послуги надаються 

особам  з особливими освітніми потребами, які навчаються у закладах 

дошкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної) освіти та 

інших закладах освіти, які забезпечують здобуття загальної середньої освіти, і 

не отримують відповідної допомоги.  

4.3. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно-

ресурсного центру становить 36 годин на тиждень та включає час, необхідний 

для виконання ними завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим 

Статутом, та посадових обов’язків, передбачених трудовим договором та/або 

посадовою інструкцією, зокрема: 

- проведення комплексної оцінки;  

- здійснення системного кваліфікованого супроводу;  

- надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг;  

- провадження інших видів діяльності, що забезпечують виконання 

завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим Статутом. 

V. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ІРЦ 

5.1. Керівництво діяльністю інклюзивно-ресурсного центру здійснює 

керівник (директор), який призначається на посаду строком на шість років на 

конкурсній основі та звільняється з посади Засновником інклюзивно-

ресурсного центру або уповноваженим ним органом – відділом освіти БСР.  



Рішення про проведення конкурсу приймається засновником інклюзивно-

ресурсного центру або уповноваженим ним органом – відділом освіти БСР: 

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового інклюзивно-ресурсного 

центру; не менш як за два місяці до завершення строкового трудового договору, 

укладеного з керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру; не 

пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня дострокового припинення 

договору, укладеного з керівником (директором) відповідного інклюзивно-

ресурсного центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся.  

Конкурс на посаду керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру 

проводиться відповідно до Положення про конкурс, затвердженого 

Засновником або уповноваженим ним органом – відділом освіти БСР.  

На посаду керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру 

призначається особа, яка має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра 

(спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, 

“Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”) та стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка 

пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до 

порядку, затвердженого засновником інклюзивно-ресурсного центру.  

5.2. Керівник інклюзивно-ресурсного центру:  

- планує та організовує роботу інклюзивно-ресурсного центру, видає 

відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання, затверджує 

посадові інструкції фахівців інклюзивно-ресурсного центру;  

- призначає на посаду працівників інклюзивно-ресурсного центру, 

звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові 

інструкції працівників інклюзивно-ресурсного центру, затверджує графіки 

роботи працівників ІРЦ, заохочує працівників інклюзивно-ресурсного центру і 

накладає на них дисциплінарні стягнення;  

- створює належні умови для продуктивної праці фахівців інклюзивно-

ресурсного центру, підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, 

впровадження сучасних методик проведення психолого-педагогічної оцінки, 

новітніх технологій надання психолого-педагогічних та корекційно-

розвиткових послуг особам з особливими освітніми потребами;  

- розпоряджається за погодженням із засновником в установленому 

порядку майном інклюзивно-ресурсного центру та його коштами, укладає 

цивільно-правові угоди, забезпечує ефективність використання фінансових та 

матеріальних ресурсів;  

- забезпечує охорону праці, дотримання законності у діяльності 

інклюзивно-ресурсного центру;  

- представляє інклюзивно-ресурсний центр у відносинах з державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями;  

- подає засновнику річний звіт про діяльність інклюзивно-ресурсного 

центру;  



- видає відповідно до компетенції накази, контролює їх виконання;  

- діє від імені інклюзивної-ресурсного центру без довіреності;  

- залучає юридичних та фізичних осіб до виконання завдань інклюзивно-

ресурсного центру шляхом укладення з ними цивільно-трудових договорів 

відповідно до своєї компетенції;  

- може вносити засновнику інклюзивно-ресурсного центру пропозиції 

щодо підвищення ефективності діяльності інклюзивно-ресурсного центру. 

5.3. Діяльність ІРЦ забезпечують педагогічні працівники — керівник 

(директор), завідувач філії (за наявності філії), фахівці (консультанти) 

інклюзивно-ресурсного центру (практичні психологи, вчителі-реабілітологи, 

вчителі-логопеди, інші вчителі-дефектологи).  

5.4. У разі коли кількість дітей, які проживають на території 

територіальної громади перевищує відповідно 7 тис., ІРЦ додатково залучає 

необхідних фахівців. До штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру 

додаткові посади фахівців (консультантів) інклюзивно-ресурсного центру 

вводяться за рішенням його Засновника із розрахунку 0,5 ставки на кожну 

додаткову тисячу дитячого населення, яке проживає на території відповідної 

територіальної громади та яке інклюзивно-ресурсний центр обслуговує.  

5.5. Штатний розпис інклюзивно-ресурсного центру затверджує його 

Засновник (уповноважений відділ освіти БСР) відповідно до законодавства. До 

штатного розпису інклюзивно-ресурсного центру додаткові посади вводяться за 

рахунок спеціального фонду.  

5.6. На посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру 

призначаються особи, які є громадянами України, вільно володіють державною 

мовою, мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра 

(спеціаліста) за спеціальностями “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, 

“Дефектологія”) або “Психологія (“Практична психологія”), стаж педагогічної 

та/або науково-педагогічної роботи не менш як два роки у порядку, 

встановленому трудовим законодавством.  

5.7. Призначення на посади педагогічних працівників інклюзивно-

ресурсного центру здійснюється керівником (директором) інклюзивно-

ресурсного центру.  

5.9. Обов’язки керівника (директора) та інших працівників інклюзивно-

ресурсного центру визначаються відповідно до законодавства та посадових 

інструкцій, затверджених керівником (директором) інклюзивно-ресурсного 

центру.  

5.10. На педагогічних працівників інклюзивно-ресурсних центрів 

поширюються умови оплати праці, умови надання щорічних відпусток та інші 

пільги, встановлені законодавством для педагогічних працівників спеціальних 

закладів загальної середньої освіти. 

 

 



VІ. УПРАВЛІННЯ ІРЦ 

6.1. Управління ІРЦ здійснюється відповідно до цього Статуту та діючого 

законодавства.  

У своїй діяльності ІРЦ підпорядковується Засновнику (уповноваженому 

відділу освіти БСР).  

Департамент освіти і науки Харківської обласної державної адміністрації 

в особі структурного підрозділу з питань діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів здійснює координацію діяльності ІРЦ. 

6.2. Засновник (уповноважений відділ освіти БСР):  

6.2.1 Приймає рішення про створення, реорганізацію та ліквідацію 

Центру;  

6.2.2 Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора  

відповідно до Положення про проведення конкурсу;  

6.2.3 Призначає на посаду та звільняє з посади директора ІРЦ;  

6.2.4 Затверджує та змінює штатний розпис ІРЦ БСР і його режим роботи; 

6.2.5 Забезпечує створення матеріально-технічних умов, необхідних для 

функціонування ІРЦ БСР та організації інклюзивного навчання;  

6.2.6 Заслуховує звіт про діяльність ІРЦ БСР.  

6.2.7 Проводить моніторинг виконання рекомендацій ІРЦ БСР 

підпорядкованими йому закладами освіти.  

6.3. Структурний підрозділ з питань  діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів здійснює:  

1) використання та наповнення даними АС “ІРЦ” у взаємодії між 

інклюзивно-ресурсними центрами та закладами освіти;  

2) розгляд звернень стосовно діяльності інклюзивно-ресурсних центрів в 

установленому законодавством порядку;  

3) здійснення координації роботи інклюзивно-ресурсних центрів та 

забезпечення здійснення контролю за їх діяльністю, дотриманням вимог 

законодавства;  

4) здійснення контролю за дотриманням права дітей, у тому числі дітей-

сиріт, дітей, позбавлених батьківського піклування, на інклюзивне навчання;  

5) надання рекомендацій органам місцевого самоврядування щодо 

утворення інклюзивно-ресурсних центрів;  

6) визначення потреби регіонів у фахівцях різних спеціальностей для 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг, 

формування регіонального замовлення на їх підготовку.  

6.4. Методичну та аналітичну підтримку діяльності ІРЦ забезпечує 

ресурсний центр підтримки інклюзивної освіти а зокрема:  



- розробляє методичні рекомендації щодо роботи фахівців інклюзивно-

ресурсних центрів, впровадження доказових методик у роботі з особами з 

особливими освітніми потребами відповідно до категорій (типів) особливих 

освітніх потреб (труднощів). 

VІІ. ВЕДЕННЯ ДІЛОВОЇ ДОКУМЕНТАЦІЇ ІРЦ 

7.1. Для організації та обліку роботи фахівці інклюзивно-ресурсного 

центру ведуть документацію в електронному вигляді, зокрема:  

7.1.1 Річний план роботи ІРЦ;  

7.1.2 Річний план роботи фахівців ІРЦ;  

7.1.3 Щотижневі графіки роботи ІРЦ та фахівців;  

7.1.4. Звіти фахівців ІРЦ БСР про результати надання психолого-

педагогічних та корекційно-розвиткових послуг особам з особливими освітніми 

потребами;  

7.1.5. Журнал обліку заяв;  

7.1.6. Журнал обліку висновків про комплексну оцінку;  

7.1.7. Журнал обліку консультацій;  

7.1.8. Особові справи осіб, які пройшли комплексну оцінку. 

VІІІ . МАТЕРІАЛЬНО-ТЕХНІЧНА БАЗА ТА ФІНАНСОВО – 

ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ 

8.1. Матеріально-технічна база інклюзивно-ресурсного центру включає 

будівлі, споруди, приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні 

засоби, інші матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі.   

8.2. Майно, закріплене за ІРЦ, належить йому на праві оперативного 

управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено 

законодавством.  

8.3. Фінансування ІРЦ здійснюється засновником відповідно до 

законодавства.  

8.4. Фінансово-господарська діяльність ІРЦ провадиться централізовано 

через Відділ Освіти Безлюдівської селищної ради до бюджетного 

законодавства, законодавства про освіту та інших нормативно-правових актів. 

8.5. Джерелами фінансування інклюзивно-ресурсного центру є кошти 

Засновника, благодійні пожертви юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не 

заборонені законодавством, у тому числі кошти, одержані за надання 

додаткових освітніх та інших платних послуг, гранти, дарунки, інші 

надходження, одержані від юридичних та фізичних осіб.  

8.6. Інклюзивно-ресурсний центр має право надавати платні послуги 

відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 27 серпня 2010 р.  

№ 796 «Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

закладами освіти, іншими установами та закладами системи освіти, що 



належать до державної і комунальної форми власності» (Офіційний вісник 

України, 2010 р., № 67, ст. 2410; 2018 р., № 68, ст. 2289).   

8.7. Надходження, отримані інклюзивно-ресурсним центром за надання 

платних послуг та за рахунок інших додаткових джерел фінансування, не 

являються прибутками та в установленому законодавством порядку 

використовуються для забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсного центру, 

передбаченої його установчими документами.   

8.8. Інклюзивно-ресурсний центр за погодженням із засновником 

(уповноваженим відділом освіти БСР)  розпоряджається надходженнями від 

надання платних послуг та інших додаткових джерел фінансування, 

передбачених його установчими документами;  

8.9. Керівництво ІРЦ несе відповідальність перед Засновником, 

уповноваженим відділом освіти та перед іншими органами за достовірність та 

своєчасність подання фінансової, статистичної та іншої звітності. 

Х. МІЖНАРОДНЕ СПІВРОБІТНИЦТВО 

10.1. ІРЦ за наявності належної матеріально-технічної та соціально-

культурної бази, власних фінансових коштів може організовувати та проводити 

міжнародні науково-методичні семінари, конференції, практикуми, наради, 

виставки тощо, здійснювати обмін і взаємне стажування працівників, брати 

участь у міжнародних науково-методичних заходах;  

10.2. ІРЦ може укладати угоди про співпрацю та реалізацію спільних 

програм і проектів, установлювати прямі зв’язки з партнерами за кордоном, 

міжнародними освітніми організаціями, закладами освіти, науковими 

установами зарубіжних країн у встановленому чинним законодавством 

порядку. 

XІ. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

11.1. Трудовий колектив ІРЦ складається з усіх громадян, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини 

працівника із Центром.  

11.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією ІРЦ регулюються колективним договором.   

11.3. Право укладання колективного договору від імені Засновника 

надається начальнику Відділу освіти БСР, а від імені трудового колективу - 

уповноваженому ним органу.  

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу 

не менш ніж один раз на рік.  

11.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров'я, гарантії 

обов'язкового медичного страхування працівників ІРЦ та їх сімей, а також інші 

питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно 

до законодавства, цього Статуту та колективного договору.  



11.5. Джерелом коштів на оплату праці працівників ІРЦ є кошти 

Засновника та (або) державного  бюджету.  

Форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні ставки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 

встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених законодавством, Генеральною та Галузевою угодами.  

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. 

11.6. Оплата праці працівників ІРЦ здійснюється у першочерговому 

порядку. Усі інші платежі здійснюються ІРЦ після виконання зобов'язань щодо 

оплати праці.   

11.7. Працівники ІРЦ провадять свою діяльність відповідно до Статуту, 

колективного договору та посадових інструкцій згідно з чинним 

законодавством. 

XІІ. ПРИПИНЕННЯ ЦЕНТРУ ТА ВНЕСЕННЯ ЗМІН І  

ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ 

12.1. Діяльність інклюзивно-ресурсного центру припиняється в результаті 

його реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. 

Рішення про реорганізацію або ліквідацію інклюзивно-ресурсного центру 

приймається засновником. Припинення діяльності інклюзивно-ресурсного 

центру здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, 

ліквідаційною комісією), утвореною в установленому законодавством порядку. 

12.2. Під час реорганізації інклюзивно-ресурсного центру його права та 

обов’язки переходять до Засновника або визначеного ним рішенням сесії 

іншого правонаступника.  

12.3. Інклюзивно-ресурсний центр, що є юридичною особою, вважається 

реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань 

відповідного запису в установленому порядку.   

12.4. Зміни та доповнення до цього Статуту, у разі потреби, вносяться 

рішенням сесії Безлюдівської селищної ради шляхом викладення його у новій 

редакції та реєструються в установленому законом порядку. 

 

 

 



                                                                                                   ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія VІІІ скликання 

                      

РІШЕННЯ 

від 23 лютого 2022 року 

  

Про передачу майна служби водопостачання та водовідведення, дільниці 

теплопостачання, що обліковується на балансі Комунального 

підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на баланс, у 

статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 

Харківської районної ради «Комуненерго» 

 

 Розглянувши лист т.в.о. директора Комунального підприємства 

«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради №102 від 01.02.2022 року, 

керуючись статтями  26, 30,60  Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, 

фінансів та комунальної власності та постійної комісії з питань спільної 

власності територіальних громад, житлово-комунального господарства та 

цивільного захисту, селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Передати майно служби водопостачання та водовідведення, дільниці 

теплопостачання що обліковується на балансі Комунального підприємства 

«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради, на баланс у статутний фонд 

Комунальному підприємству Харківської районної ради «Комуненерго» та 

закріпити на праві господарського відання згідно з: 

-  Додатком 1 «Перелік основних засобів, що передаються з баланса 

Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на 

баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 

Харківської районної ради "Комуненерго" станом на 01.02.2022р.» 

- Додатком 2 «Перелік нематеріальних активів, що передаються з баланса 

Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на 

баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 

Харківської районної ради "Комуненерго" станом на 01.02.2022р.» 

- Додатком 3 «Перелік малоцінних необоротних матеріальних активів, 

що передаються з балансу Комунального підприємства "Котлярівське" 

Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 



відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 

"Комуненерго" станом на 01.02.2022 р.» 

- Додатком 4 «Перелік виробничих запасів, що передаються з балансу 

Комунального підприємства "Котлярівське" Безлюдівської селищної ради на 

баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 

Харківської районної ради "Комуненерго" станом на 01.02.2022 р.» 
 

-  Додатком 5 «Перелік незавершеного капітального будівництва, що 

передається з балансу Комунального підприємства "Котлярівське" 

Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 

відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 

"Комуненерго" станом на 01.02.2022 р.» 
 

- Додатком 6 «Перелік малоцінних швидкозношувальних предметів, що 

передаються з балансу Комунального підприємства "Котлярівське" 

Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське 

відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 

"Комуненерго" станом на 01.02.2022 р.» 

 

2.Комунальному підприємству Харківської районної ради «Комуненерго» 

прийняти на баланс, у статутний фонд та у господарське відання майно згідно з 

додатком 1, додатком 2, додатком 3 , додатком 4, додатком 5. 
 

3.Тимчасово виконуючому обов’язки директора Комунального підприємства 

«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради  та тимчасово виконуючому 

обов’язки директора Комунального підприємства Харківської районної ради 

«Комуненерго» здійснити необхідні заходи щодо виконання п.1 та п. 2 цього 

рішення, згідно з вимогами чинного законодавства. 

 

4.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

спільної власності територіальних громад, житлово-комунального господарства 

та цивільного захисту (Чечуй І.В.), постійну комісію з питань бюджету, 

економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.) 
 

 
 

 

Безлюдівський селищний голова                      Микола КУЗЬМІНОВ 

Рішення підготував:  
т.в.о. Директора КП «КБСР»  

 Анатолій МУСІЄНКО  (635828187) 



інвентарний 

(номенклатурн

ий)

заво

дськ

ий

пасп

ортн

ий

1   Надбудова над свердловиною №3  /вул.Чайковського/ 01.01.1998 10310108 3188,00 3188,00 0,00 0,00

2   Арт. свердловина  №1/вул.Песчана, с.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310105 6406,94 5930,84 476,10 0,00

3   Арт.свердловина №2 /вул.Піщана, п.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310106 6726,85 5423,29 1303,56 0,00

4   Свердловина №3 /вул.Чайковського/ 01.01.1998 10310107 10014,40 8738,22 1276,18 0,00

5

  Арт. свердловина с напірним трубопроводом в/д Стадіонний( в/д Жовтня), в т.ч. 

арт.св№5  в/д Стадіонний (в/д Жовтня) вартістю 10545,32грн; Напорний 

трубопровод 160м вартістю 25286,70грн./

01.01.2000 10310110

38072,23 38072,23 0,00 0,00

6
  Арт.свердловина №6 /в/д Мостобудівників/ 01.01.1990 10310112

16350,00 7593,62 8756,38 0,00

7
  Артезіанська свердловина №9 пров.Овочевий /по в.Петровського/ 01.01.1978 10310115

57299,81 38564,76 18735,05 0,00

8   Мілководна свердловина вул.Чайковського /№1/ 01.01.1990 10310117/1 6200,00 2879,91 3320,09 0,00

9   Мілководна свердловина вул.Чайковського /№2/ 01.01.1990 10310117/2 6200,00 2879,90 3320,10 0,00

10   Водопровідна вежа/ вул.Чайковського, п.Безлюдівка / 01.01.1993 10310101 180783,99 96233,22 84550,77 0,00

11   Водопровідна вежа Рожновського /в/д Жовтня,п.Безлюдівка/ 01.01.2004 10310103 3097,46 3097,46 0,00 0,00

12   Водопровідна вежа /вул.Піщана,п.Безлюдівка/ 01.01.1997 10310104 128363,24 59931,07 68432,17 0,00

13   Водонапірна вежа  /в/д Мостобудівників/ 01.01.1972 10310111 273524,76 246641,30 26883,46 0,00

14   Водопровідна вежа /вул.Петровського/ 01.01.1978 10310116 31080,81 25579,85 5500,96 0,00

15   Огородження сан.зони /свердловини по вул.Піщана/ 84м 01.01.2002 10310121/3 3668,00 3668,00 0,00 0,00

16   Електричний кабель від ТП  /вул.Чайковського/ 01.01.1998 10310109 11038,00 11038,00 0,00 0,00

17   ШУ-6 5,5 кВт 01.04.2016 0800032 35141,00 13123,04 22017,96 0,00

Ліквідаційна 

вартість, 

грн.

ОСНОВНІ ЗАСОБИ

смт.Безлюдівка (вода)

Дільниця водопостачання

Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн.

Сума 

нарахуваного 

зносу, грн.

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн.

Додаток № 1

До рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 р. 

"Про передачу майна служби водопостачання та водовідведення, дільниці 

теплопостачання, що обліковується на балансі Комунального підприємства 

"Котлярівське" Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та 

господарське відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 

"Комуненерго"

ПЕРЕЛІК

основних засобів, що передаються з баланса Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству Харківської 

районної ради "Комуненерго" 

Порядко

вий 

номер

Найменування об'єкта

Рік випуску 

/рік введення 

в   

експлуатацію

Номер об'єкта
Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій, 

грн.



18   ШУ-5 5,5 кВт 01.04.2016 0800035 35141,00 13123,04 22017,96 0,00

19   Шафа ШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00 (свердл.№1 вул.Піщана) 01.06.2016 0800039 46807,39 17137,22 29670,17 0,00

20   Шафа ШУЕП 1-3/380/220/010/-01/0-00 01.09.2016 0800041 43589,26 15479,93 28109,33 0,00

21   Трансформатор ТС - 100  Безлюдівка  вул. Чайковського 01.12.2007 10431336 8900,00 8900,00 0,00 0,00

22   Станція управління ^Каскад^ свердл.№5     по ул в/дОктября 01.02.2008 10431342 1396,28 1396,28 0,00 0,00

23
  Пристрій частотного регулювання: ПЧ Delta VFD-F 7,5Квт 1шт, ПД ОВЕН ПД 

100-ДИ-1, ОМ-И 11  1шт Безлюдівка свердл.№5 Петровського

01.04.2011 10431498
15247,00 8828,28 6418,72 0,00

24
  насос SJ5-29SWSF 4Y (свердл.№9 пров.Овочевий , стара  назва -Петровського) 01.04.2015 1000144

13896,49 12651,97 1244,52 0,00

25
  Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№6 в-д Мостоб.) 01.12.2015 1000155

44451,00 36764,60 7686,40 0,00

26   Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) (свердл.№2 в.Піщана) 01.12.2015 1000156 44451,00 36764,60 7686,40 0,00

27   Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) 01.03.2016 1000163 40275,00 32052,11 8222,89 0,00

28   Насос свердловинний Wilo SPI 06-010-15 (SM6/5.5) 01.09.2016 1000183 44406,67 32564,91 11841,76 0,00

29   Насос свердл.багатост.Wilo TWI4-0525-DM-СІ сверд.№5 в-д Стадіон. 01.01.2017 1000201 24030,00 16620,62 7409,38 0,00

30 Електронасос відцентровий скважинний 4SPW 8-112-5,5, 00203  31.07.2021 1000202 23904,00 2788,80 21115,20 0,00

31   Водопровідна мережа Д 63мм (вул.Радянська) 1200п/м 01.01.2003 10310120 5520,00 3335,00 2185,00 0,00

32   Водопровідна мережа  / вул.Чайковського, п.Безлюдівка /   4100пм 01.01.1993 10310120/1 8478,52 7930,24 548,28 0,00

33   Зовнішній водопровід   /вул.Жовтня, п.Безлюдівка/    362пм 01.01.1997 10310120/2 6026,28 6026,28 0,00 0,00

34
  Зовнішній водопровід  /вул.Песчана - вул.Перемоги/ 411пм 01.01.1997 10310120/3

8646,19 8646,19 0,00 0,00

35   Водопровідна мережа        /вул.Чайковського/    120пм 01.01.1998 10310120/4 8009,95 8009,95 0,00 0,00

36   Водопровід чавуний d 100   /в^їзд Мостобудівників/    1050пм 01.01.1997 10310120/5 35983,29 35983,29 0,00 0,00

37   Водопровід чавуний d 150   /в^їзд Мостобудівників/    500пм 01.01.1992 10310120/6 7222,00 4332,96 2889,04 0,00

38   Водопровід з чавуних труб d 150 /вул.Петровського/    257пм 01.01.1978 10310120/7 10564,29 7850,28 2714,01 0,00

39
  Водопровід з чавуних труб d 100 від водонапірної вежі /вул.Петровського/    

655пм

01.01.1978 10310120/8
31177,32 26085,34 5091,98 0,00

40   Водопр.мережа  Д=110мм вул.Чайковського Безлюд.івка   120пм 01.08.2006 10310719 18965,24 11378,88 7586,36 0,00

41   Насосна станція 2 підйома  /вул.Орєшкова/ 01.01.1972 10310128 49510,59 45858,10 3652,49 0,00

42   Резервуар V-600 м3  /пл.II под. вул.Орєшкова  Васищево/ 2шт 01.01.1974 10310127 24553,44 13335,05 11218,39 0,00

43   Арт.свердловина №3 01.01.1987 10310125 11182,62 6834,36 4348,26 0,00

44   Водопровідна вежа  /пл. II підйому вул.Орєшкова/ 01.01.1975 10310132 16271,74 16271,74 0,00 0,00

45   Водонатискова вежа 01.01.1986 10310831 56438,15 53835,10 2603,05 0,00

46   Санітарна зона водозабору  /пл. 2 підйому/ 01.01.1979 10310134 6736,20 3465,34 3270,86 0,00

47   Огорожа навколо дільниці  /пл. 2 підйому/ 300м 01.01.2002 10310136 7127,57 7127,57 0,00 0,00

смт.Васищеве (вода)

смт.Безлюдівка(вода) (мережі)



48   Електричний кабель линії  від ТП 01.01.1972 10310122 9567,78 7124,38 2443,40 0,00

49   Електричний кабель від УРГ до II підйому  /від пл.І підйому/ 01.01.1972 10310123 11495,52 8559,48 2936,04 0,00

50   ТП водозабір I підйому та насосної станції 2 підйому /вул.Орєшкова/ 01.01.1972 10310124 40807,36 33927,37 6879,99 0,00

51   ШУ-7 26,5 кВт 01.04.2016 0800033 63515,33 23719,57 39795,76 0,00

52   Електричний двигун УА 37 квт      Васищ 01.01.1996 10431254 1749,93 1749,93 0,00 0,00

53   Електричний двигун ЧАМ -200      Васищ 01.01.1996 10431255 1874,93 1874,93 0,00 0,00

54   Електричний двигун Васищеве 01.01.1996 10431256 1950,00 1950,00 0,00 0,00

55   ПЧ Delta VFD-F 22 kw 400v (ВНС  2підйому) 01.06.2011 10431529 11134,50 6773,01 4361,49 0,00

56   Насос Helix V 5209-3/30/E насос.станция ІІ підйому вул.Орєшково п.Васищеве 01.02.2014 1000100 148756,73 148756,73 0,00 0,00

57   Насос свердловинний Wilo SPU 06-043-14 (SM6/26,5) 01.04.2016 1000165 85074,00 66818,69 18255,31 0,00

58   Насос Д 200/65  Васищеве 01.01.2005 10431246 12000,00 12000,00 0,00 0,00

59   Насос Д 200 / 35 01.07.2007 10431253 9583,33 9583,33 0,00 0,00

60   Насос Д 200/36 01.01.2007 10431264 12870,00 12870,00 0,00 0,00

61   Насос К 100-65-200 дільн.Васищеве 01.12.2008 10431385 14931,83 14931,83 0,00 0,00

62   Прилад управління CR 1-45.0 насос.станція ІІ підйому вул.Орешкова п.Васищеве 01.02.2014 1900023 113662,77 85246,98 28415,79 0,00

63   Лічильник води WP-Dynamik 100/50-T свердл.№3 01.01.2013 2300061 7119,51 5218,69 1900,82 0,00

64   Водопровід від споруд  2 підйому    1,7км 01.01.1972 10310131 8334,50 8334,50 0,00 0,00

65   Водопровідна мережа    1972р.    12600пм 01.01.1998 10310135 104975,35 59003,79 45971,56 0,00

66   Водопровідна мережа (від  вул.8Березня до Васищ лікарні)     680пм 01.01.1998 10310798 176750,78 102037,34 74713,44 0,00

67   Середньомайданчикові мережі водопостачання (з чавунніх труб d 100мм) 387п/м 01.01.1986 10310829 79484,41 79484,41 0,00 0,00

68   Насосна станція (надбудова, свердл.№3) 01.01.1986 10310606 4862,28 4862,28 0,00 0,00

69
  Арт.свердловина №1 вул.Сонячна (вул.Леніна) 01.01.1977 10310603

12825,98 10737,33 2088,65 0,00

70   Арт.свердловина №3 вул.Джерельна (вул. Тельмана) 01.01.1986 10310607 18346,71 17166,53 1180,18 0,00

71   Водонапірна вежа 100м3  вул. Сонячна (Леніна) 01.01.1982 10310601 78582,11 52182,60 26399,51 0,00

72   Водопровідна  вежа (вул.Тельмана, Шевченко) 2шт 01.01.1986 10310605 22235,14 22235,14 0,00 0,00

73   Водопроводна вежа №2 вул.Красноармійська 01.01.1968 10310608 25955,95 25955,95 0,00 0,00

74   ШУ-4 4 кВт 01.04.2016 0800034 30141,00 11256,16 18884,84 0,00

75
  ПЕРЕТВОРЮВАЧ ЧАСТОТИ  5.5 кВт 380В Хорошеве, свердл.№3, 

вул.Джерельна

01.01.2018 0800048
29166,67 16527,79 12638,88 0,00

76
  Трансформатор ТМГ-40/10 (арт.свердл.№1 по вул.Сонячній смт.Хорошеве) 01.04.2015 0800050

13333,33 3318,66 10014,67 0,00

77
  Насос свердл. багатост.Wilo TWI4.05-44-DM-B (свердл.№3 вул.Джерельна, 

Дружби (стара назва вул. Тельмана, Дімітрова)

01.12.2015 1000158
52074,00 39272,62 12801,38 0,00

78   Насос занурювальний Wilo Sub TWU 4-0823 DM C 01.06.2016 1000175 25125,00 19210,23 5914,77 0,00

79   Насос свердловинний Wilo SPI 06-017-13 (SM6/7.5) до св.№1 вул.Сонячна 01.06.2016 1000176 44280,00 30627,00 13653,00 0,00

смт.Хорошеве (вода)

смт.Васищеве (вода)(мережі)



80
  Насосна станція з двома багатоступ. вертикальними насосами типа ОРА с 

частотним регулюванням ( Хорошеве 10310602)

01.12.2009 10431420
97571,07 97571,07 0,00 0,00

81   Установка водопідготовки Экософт-ФК-1354-GL 01.12.2012 1300005 9426,84 5626,70 3800,14 0,00

82
  Водопровідні мережі чавунні (від свердл. по вул. Сонячна (Леніна)) 1926п/м 01.01.1979 10310604

275052,67 118818,00 156234,67 0,00

83   Водопровід 751п/м 01.01.1983 10310604/1 24759,66 19126,91 5632,75 0,00

84   Водопровідні мережі чавунні 100п/м 01.01.1983 10310604/2 299,28 293,53 5,75 0,00

85
  Водопровідна мережа по вул.Горького 90п/м 01.01.1983 10310604/3

15228,83 6548,84 8679,99 0,00

86
  Водопровідні мережі чавунні 1124п/м 01.01.1984 10310604/4

147664,35 34100,13 113564,22 0,00

87
  Водопровідні мережі чавунні 100п/м 01.01.1986 10310604/5

299,83 293,84 5,99 0,00

88
  Водопровідні мережі чавунні 94п/м 01.01.1986 10310604/6

281,85 275,59 6,26 0,00

89   Мережі чавунні вул.Шевченко, -Димитр.-Тельмана 2600п/м 01.01.1986 10310604/7 751016,65 21247,39 729769,26 0,00

90
  Водопровідні мережі до свердл.Шевченко 300п/м 01.01.1991 10310604/8

5122,40 5120,76 1,64 0,00

91   Водовід від свердловини до водонапорної вежі 400п/м 01.01.1969 10310604/9 12504,85 10408,88 2095,97 0,00

92
  Устан. водопідг. Экософт-ФК-1354-GL до інв.№10310604/3 вул. Горького 01.12.2012 1300006

9426,83 5626,70 3800,13 0,00

93   Насосна станція ІІ підйому вул.Станційна 01.01.1984 10310890 48412,76 48412,76 0,00 0,00

94   Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310891 15182,00 15182,00 0,00 0,00

95   Насосна над свердловиною вул.Станційна 01.01.1984 10310892 35487,00 35487,00 0,00 0,00

96   Резервуари прямокутні вул.Станційна 01.01.1984 10310896 34122,00 34122,00 0,00 0,00

97   Артезіанська свердловина вул.Станційна 01.01.1984 10310893 80983,00 80983,00 0,00 0,00

98   Водонапірна вежа-колона вул.Станційна 01.01.1991 10310897 21939,00 21939,00 0,00 0,00

99
  Водопровід розводн. вул.Станційна, Асбестоцемент Д-200мм-378п/м, Д-150мм-

332п/м

01.01.1970 10310898
191083,00 191083,00 0,00 0,00

100
  Водопровід розводн. вул.Станційна, Чугунний Д-150мм-605п/м, Д-100мм-48,5п/м, 

Д50мм-85п/м

01.01.1970 10310899
24075,00 24075,00 0,00 0,00

101 Гідрант пожежний підземний GIR (Чавунний корпус)Н-2,0м-с.Котляри,вул.Миру 

до водопр мереж. Інв.№10310881 800п/м 2019 1400028 6 644,95 1 280,33 5 364,62

0,00

102 Водопровідні мережі с.Котляри, вул.Миру 800п/м 1970 10310881 482 272,03 482 272,03 0,00 0,00

смт.Хорошеве (вода)(мережі)

смт.Хорошеве (вода)(Фрунзе)

смт.Хорошеве (вода)(Фрунзе)(мережі)

с. Котляри (вода) (мережі)

с. Котляри (вода) 



103 Будівля КНС с.Котляри,вул.Миру 2Б(цегляна) 1шт 1968 10310879 54343,66 36093,19 18250,47 0,00

104
Насос фекальний Speroni SQ 25-10-2.2 без пульта КНС вул.Миру, с.Котляри (р-н 

Безлюдівка)
2018 1000225 14819,15 6915,91 7903,24 0,00

105 Схеми сигналізації, управління та живлення КНС с.Котляри, вул.Миру 2Б 2008 10431480 3242,18 2105,36 1136,82 0,00

106 Зовнішня каналізаційна система с.Комунар, вул.Миру 630 п/м 1988 10310880 278150,00 278150,00 0,00 0,00

107   Насосна станція перекачки стічних вод  - в/д Мостобудівників 01.01.1976 10310114 23478,10 20113,56 3364,54 0,00

108   Каналізаційна станція  вул.Піщана 01.01.2004 10310118 26332,23 19615,52 6716,71 0,00

109   Каналізаційна станція - в^їзд  Жовтня 01.01.2004 10310119 252716,00 127586,16 125129,84 0,00

110   Насос погруж. Wiloemu FA 08/43-140 E Безлюд.Піщана,8 01.09.2012 1000042 33939,50 33939,50 0,00 0,00

111
  Насос фекальний Speroni SQ 25-7-1.5 без пульта смт. Безлюдівка в^їзд Стадіонний 01.10.2017 1000208

9794,17 5856,02 3938,15 0,00

112
  Комплект насос фекал.Speroni SQ65-5.5 з пультом Smart -1-5,5 та коліном для 

монтажу-Безлюд., КНС

01.06.2020 1000250
51860,25 16422,46 35437,79 0,00

113
  Канализационный насос SEG 40.31.2.50В 1шт 01.08.2011 10431538

17700,31 17700,31 0,00 0,00

114
  Пульт керування WILO DR1-5.50 SD Безлюд.Піщана,8 01.09.2012 2100001

8009,30 8009,30 0,00 0,00

115
  Канализаційні мережі в/д Стадіонний (Жовтня), 880п/м 01.01.2004 10310121

227663,33 97576,21 130087,12 0,00

116
  Напірна каналізація  в/д Мостобудівників    1100м 01.01.1976 10310121/1

17739,03 10643,18 7095,85 0,00

117
  Самопливна каналізація житлових будівель в/д Мостобудівн.   520м 01.01.1976 10310121/2

11485,04 6890,54 4594,50 0,00

118   Каналізаційна насосна станція 01.01.1986 10310835 253135,59 199289,07 53846,52 0,00

119   Каналізаційна насосна станція вул.Орешкова№35 01.01.1986 10310836 600099,34 67350,72 532748,62 0,00

120   КНС №1 с.Подольох 01.01.1980 10310906 95164,26 94900,50 263,76 0,00

121   КНС №1-А с.Темнівка 01.01.1980 10310907/1 46435,56 46435,56 0,00 0,00

122   КТПМ мачтова з трансформатором ТМ 100-10/0,4 с.Подольох КНС №1 01.04.2014 0800015 34000,00 15685,93 18314,07 0,00

123   Шафа ШУЕП 1-3/380/220/032/-01/0-00-н 01.03.2016 0800029 27292,28 10291,97 17000,31 0,00

124   Станція управління насосним об^єктом HV UZS (к FZR 1.03) 01.11.2009 10431418 4245,00 3866,14 378,86 0,00

125
  Насос погружн. Wilo EMU FA 08.64-278Е с.Васищеве вул.Орєшкова,35 КНС 01.04.2014 1000110

48155,87 48155,87 0,00 0,00

126   насос фек. Speroni SQ 65-12-5.5 без пульта - Орєшково,83 Васищеве 01.07.2018 1000226 31877,35 15739,59 16137,76 0,00

смт.Безлюдівка(стоки) (мережі)

смт.Безлюдівка (стоки)

Дільниця водовідведення

с. Котляри (стоки)

с. Котляри (стоки) (мережі)

смт.Васищеве (стоки)



127   Насос каналізаційний Wortex SWS 1500/S колесо Vortex- до КНС інв№10310835 01.12.2018 1000246 9750,09 3392,14 6357,95 0,00

128   Насос СД 50-56 (Васищеве, р-н Темнівськой к.) 01.01.2011 10431204 6375,48 6375,48 0,00 0,00

129   Сигналізація в зборі AJAX GC-101 MINI KIT 01.08.2011 1500001 3238,62 2267,48 971,14 0,00

130
  КОМПЛ. ОХОРОН. СИГНАЛІЗ. AJAX,GC-101MINI KIT с.Темнівка КНС 01.09.2014 1500021

2746,79 1542,18 1204,61 0,00

131
  Пульт управління WILO DR1-11.0 SD с.Васищеве вул.Орєшково,35 (к 

інв№1000110)

01.04.2014 1900024
17799,21 13771,13 4028,08 0,00

132
  Середньомайданчикові мережі самотічної каналізації (з керамічних труб d 150мм; 

d 400мм) 1187п/м

01.01.1986 10310830
301331,93 239182,58 62149,35 0,00

133   Зливна каналізація (з залізобетону d 400мм) 2418п/м 01.01.1986 10310832 205278,94 188434,91 16844,03 0,00

134   Каналізаційний напірний колектор (з чавунних труб d 150мм) 2387п/м 01.01.1986 10310833 307250,87 216341,05 90909,82 0,00

135   Самопливний колектор  (залізобетонний Д=600мм)    3033м 01.01.1980 10310909 788412,50 788412,50 0,00 0,00

136   Напірний колектор  (2шт; чавун.труби Д=300мм)    1867пм 01.01.1980 10330908 675260,37 624444,34 50816,03 0,00

137   Насосна  станція каналізаційна 01.01.1979 10310904 238145,00 238145,00 0,00 0,00

138   Установка для очистки 01.01.1979 10310900 131148,69 131148,69 0,00 0,00

139   Компактна установка КУ-200 01.01.1979 10310901 108829,00 108829,00 0,00 0,00

140   Ілові площадки 4шт 01.01.1979 10310902 29396,00 29396,00 0,00 0,00

141   Самотечна напорна каналізація 700м 01.01.1979 10310903 38784,02 38784,02 0,00 0,00

142   Каналізаційні мережі 115м 01.01.1984 10310905 11786,02 11786,02 0,00 0,00

143 Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 30.11.2011 10400001 16666,67 2083,32 14583,35 0,00

144 Ноутбук Lenovo IdeaPad Gaming 3 15ARH05 30.11.2011 10400002 16666,67 2083,32 14583,35 0,00

145 Автомобіль DAEWOO Leganza 07.07.2020 5011 95217,00 95217,00 0,00 0,00

146 Автомобіль DAEWOO SENS 15.12.2016 5006 38183,00 38183,00 0,00 0,00

147 Автомобіль ЗАЗ 110557 12.06.2019 5009 48800,00 19519,92 29280,08 0,00

148
Будівля котельної  (смт Безлюдівка)   27.06.2019 

(01.11.1998) 3005
3368882,40 3368882,40 0,00 0,00

149 ВАЗ 211540-110-30 26.12.2011 10550001 85644,99 36296,43 49348,56 0,00

13794758,31 10671022,93 3123735,38 0,00

Т.в.о. директора Анатолій МУСІЄНКО

ВСЬОГО

Бухгалтерія

Виробничий відділ

Відділ рекреаційного благоустрою

Загальне керівництво

смт.Васищеве (стоки)(мережі)

смт.Хорошеве (стоки)(Фрунзе)(мережі)

смт.Хорошеве (стоки)(Фрунзе)





Додаток № 4

1 Електроди "ПАТОН" Еліт АНО-36, ОЗмм, 2,5 кг пак 1 171,00 171,00

2 Електроди "ПАТОН" Еліт АНО-21 О 4мм, 5 кг шт 1 288,30 288,30

3 Клапан зворотний муфтовий Ду 40 лат. шток Derkaliber Grand (4/32) шт 1 506,35 506,35

4 Круг абразивний відрізний по металу 180х1,6х22,23 EXPERT шт 3 16,66 49,99

5 Лист ст. г/к 2,5 х1,0 х 2,0 ст1- 3пс Запорожье шт 1 1135,85 1135,85

6 Ніпель латунний 40*40 посилен. шт 1 111,17 111,17

7 Сгон 1,5 в сборе шт 1 116,00 116,00

8
Сіль для промислового переробляння ДСТУ 4246-2003 кам'яна,сорт вищий,крупність 

3(пакування по 50кг у мішках"
тон 1 2 500,00 2 500,00

9 Акумулятор АКБ 6СТ - 60 А2 E MAXION PREMIUM шт 1 1 666,67 1 666,67

10 Опора МАЗ вала кардан. промеж. шт 1 1 708,33 1 708,33

11 Повітряний фільтруючий елемент арт. FW0044K2332 шт 1 750,00 750,00

13 9 003,66

Кількість Ціна, грн.

Т.в.о. директора                                                                                                                      Анатолій МУСІЄНКО

ВСЬОГО ВИРОБНИЧИХ ЗАПАСІВ

До рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 р. "Про 

передачу майна служби водопостачання та водовідведення, дільниці теплопостачання, 

що обліковується на балансі Комунального підприємства "Котлярівське" Безлюдівської 

селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної ради "Комуненерго"

Центральний склад 

Запчастини

Служба механізації і транспорту

Сировина і матеріали

Служба водопостачання і водовідведення

ПЕРЕЛІК

виробничих запасів, що передаються з балансу Комунального підприємства "Котлярівське" Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд  та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної ради "Комуненерго" 

Порядко

вий 

номер

Найменування запасу Одиниця виміру Вартість, грн.



інвентарний 

(номенклатурний

)

заводський паспортний

1 БФП лазерний Canon i-Sensys MF237w (1418C122) 30.11.2021 7916,67 7916,67 0,00 0,00

2
Клавіатура + Миша Logiteck Corded Desktop MK 120 (920-

002561)
30.11.2021 458,33 458,33 0,00 0,00

3
Клавіатура + Миша Logiteck Corded Desktop MK 120 (920-

002561)
30.11.2021 458,33 458,33 0,00 0,00

4
Клавіатура + Миша Logiteck Corded Desktop MK 120 (920-

002561)
30.11.2021 458,33 458,33 0,00 0,00

5
Клавіатура + Миша Logiteck Corded Desktop MK 120 (920-

002561)
30.11.2021 458,33 458,33 0,00 0,00

6 Комп'ютер 2Е Rational (2T-3047) 30.11.2021 12500,00 12500,00 0,00 0,00

7 Комп'ютер Десктоп ARTLINE Business B25 (B25v26Win) 30.11.2021 5833,33 5833,33 0,00 0,00

8 Комп'ютер Десктоп ARTLINE Business B25 (B25v26Win) 30.11.2021 5833,33 5833,33 0,00 0,00

9 Комп'ютер Десктоп ARTLINE Business B25 (B25v26Win) 30.11.2021 5833,33 5833,33 0,00 0,00

10 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,83 665,83 0,00 0,00

11 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,83 665,83 0,00 0,00

12 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,83 665,83 0,00 0,00

13 Монітор 24 " Philips 242V8A/00 30.11.2021 3750,00 3750,00 0,00 0,00

14 Монітор 24 " Philips 242V8A/01 30.11.2021 3750,00 3750,00 0,00 0,00

15 Монітор 24 " Philips 242V8A/02 30.11.2021 3750,00 3750,00 0,00 0,00

16 Монітор 24 " Philips 242V8A/03 30.11.2021 3750,00 3750,00 0,00 0,00

17 БФП лазерний Canon i-Sensys MF237w (1418C122) 30.11.2021 7916,67 7916,67 0,00 0,00

Бухгалтерія

Додаток № 3

До рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 

р. "Про передачу майна служби водопостачання та водовідведення, дільниці 

теплопостачання, що обліковується на балансі Комунального підприємства 

"Котлярівське" Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та 

господарське відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 

"Комуненерго"

ПЕРЕЛІК

 малоцінних необоротних матеріальних активів, що передаються з балансу Комунального підприємства "Котлярівське" Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному підприємству 

Харківської районної ради "Комуненерго" 

Номер об'єкта

Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн.

Сума 

нарахуваного 

зносу, грн.

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн.

Ліквідаційн

а вартість, 

грн.

Порядко

вий 

номер

Найменування об'єкта

Рік випуску /рік 

введення в   

експлуатацію )

Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій, 

грн.

МАЛОЦІННІ НЕОБОРОТНІ МАТЕРІАЛЬНІ АКТИВИ

Виробничий відділ



18
Клавіатура + Миша Logiteck Corded Desktop MK 120 (920-

002561) 30.11.2021 458,33 458,33 0,00 0,00

19 Комп'ютер 2Е Rational (2T-3047) 30.11.2021 12500,00 12500,00 0,00 0,00

20
Конвектор SATURN ST-HT 3004 K

30.11.2021 665,83 665,83 0,00 0,00

21 Монітор 24 " Philips 242V8A/00 30.11.2021 3750,00 3750,00 0,00 0,00

22 БФП лазерний Canon i-Sensys MF237w (1418C122) 30.11.2021 7916,67 7916,67 0,00 0,00

23 Клавіатура + Миша Logiteck Corded Desktop MK 120 (920-

002561)

30.11.2021 458,33 458,33 0,00 0,00

24 Комп'ютер Десктоп ARTLINE Business B25 (B25v26Win) 30.11.2021 5833,33 5833,33 0,00 0,00

25 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,83 665,83 0,00 0,00

26 Монітор 24 " Philips 242V8A/00 30.11.2021 3750,00 3750,00 0,00 0,00

27 AJAX,GC-101MINI KIT (сигнализ. В сборе) 30.04.2015 4 584,40 4 584,40 0,00 0,00

28 AJAX,GC-101MINI KITкомпл.ох.сигн. Безл. В-д Октябр 30.04.2015 1 618,60 1 618,60 0,00 0,00

29 AJAX,GC-101MINI KITкомпл.ох.сигн. Васищеве Орешк 35 30.04.2015 1 618,60 1 618,60 0,00 0,00

30 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5) 30.11.2015 316,40 316,40 0,00 0,00

31 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Безлюдівка 30.11.2017 316,40 316,40 0,00 0,00

32 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Орешкова 30.04.2015 316,40 316,40 0,00 0,00

33 Вогнегасник ВВК-3,5 (ОУ-5)Васищ.Подольох 30.11.2017 316,40 316,40 0,00 0,00

34 Дріт ф 5,0 ВР-2 ГОСТ 7348-81 31.07.2021 2 280,00 2 280,00 0,00 0,00

35
Електронасос відцентрований багатоступінчаcтий 

свердловинний 3 FRESH 550
31.05.2021

3 700,00 3 700,00
0,00 0,00

36
Кожух охолодж.Wilo KIT COOLING PIPE 4"ALSI Хорошеве 

Станційна
30.06.2016

4 575,00 4 575,00
0,00 0,00

37 Комплект охоронно-пожежної сигн.) Безл.В-д Мостостр. 30.04.2015 1 965,75 1 965,75 0,00 0,00

38 Комплект охоронно-пожежної сигн.) Жихор 30.04.2015 2 133,35 2 133,35 0,00 0,00

39
ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищево КНС№1 Подольох

31.05.2019
2 425,00 2 425,00

0,00 0,00

40 ЛІЧИЛЬНИК ел.ен.СТЕА08М 5-100А КНС Безл.Пісч. 30.05.2016 618,33 618,33 0,00 0,00

41 Насос заглибний дренажно 31.05.2021 4 194,00 4 194,00 0,00 0,00

42 Обігрівач масляний ERGO,ВБ Васищево КНС Орешкова 20.11.2019 809,17 809,17 0,00 0,00

43
Розєднувач РЛНДз-10/400 к-т Васищево КНС№1Подольох

03.10.2017

2 216,67 2 216,67
0,00 0,00

44
Счетчик МЕРКУРИЙ 230АМ-03 5-7,5А 3ф Хорошеве 

Станційна
30.04.2015

414,17 414,17
0,00 0,00

45
Таль ланцюгова, 1000кг,2,5м,відстань між гайками 300ммМТХ 

5193359
30.11.2021

1 481,77 1 481,77
0,00 0,00

46 AJAX,GC-101MINI KITкомпл.ох.сигн. Хорошеве Леніна скв 30.04.2015 1618,60 1618,60 0,00 0,00

47 ARO Тепловентилятор  HF-2001N 30.12.2020 166,58 166,58 0,00 0,00

Дільниця водопостачання

Відділ збуту

Дільниця водовідведення



48 ARO Тепловентилятор  HF-2001N 31.12.2020 166,58 166,58 0,00 0,00

49 WEB камера D-Link DCS-942L Хорошеве 31.01.2016 1552,00 1552,00 0,00 0,00

50
Агрегат насосний ЕЦВ 6-6,3-120 Хорошеве Джерельна арт.св.3

31.08.2020
9925,00 9925,00

0,00 0,00

51 Водомір 15 Х ЛК Хорошеве Кірова 15 31.01.2018 534,90 534,90 0,00 0,00

52 Водомір 20ХQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 878,90 878,90 0,00 0,00

53 Водомір 20ХQn2.5 GROSSWASSER 30.11.2017 878,90 878,90 0,00 0,00

54 Гідрант пож.Н-1500 Безл.Кооп.28 30.04.2015 2449,35 2449,35 0,00 0,00

55 Гідрант пож.Н-1500 Безл.Петровс.на водопр. 30.04.2015 2449,35 2449,35 0,00 0,00

56
Гідрант пожеж.підземний GIR(чавун корпус)Н-1,5м Хорошеве 

Шевченко
28.02.2020

5629,45 5629,45
0,00 0,00

57
Електронасос відцентровий свердловинний 100 SWS 6-85-2.2 

+муфта
30.11.2021

8605,00 8605,00
0,00 0,00

58 Ємність G-1001 01.01.2022 4362,50 4362,50 0,00 0,00

59
ЛІЧ-К ел.ен.СТЕА08Д5-100А 220/380В кл.1,0 Хорошеве 

Леніна
30.11.2016

1750,00 1750,00
0,00 0,00

60 Лічильник води GROSS ETR(W)-UA 20/130 для х.в. 31.01.2018 538,25 538,25 0,00 0,00

61 Лічильник ел.ен. ЦЭ 6804-U/1 220B 5-60A 3ф.4пр. МР31 30.11.2021 1575,00 1575,00 0,00 0,00

62 ЛІЧИЛЬНИК ЕЛ.ЕН.НІК 2303 Васищеве н/с Орешкова 31.05.2019 2425,00 2425,00 0,00 0,00

63 Охоронна сигналізація об'єкта Безл. Чайковського 06.06.2016 4175,00 4175,00 0,00 0,00

64
Підставка пожежна прохідна ППДФ ду-100*100мм чавунна/с. 

Котляри, вул. Миру. 1
28.02.2020

2363,40 2363,40
0,00 0,00

65
Підставка пожежна трійникова ППТФ чавун.ду100х100х100мм 

Хорошеве Шевченко
28.02.2020

3659,65 3659,65
0,00 0,00

66 Тепловентилятор FH-162 Безл. В-д Мостобудівн. 31.12.2020 174,17 174,17 0,00 0,00

67 Тепловентилятор спіральн. Under Prise FH-2015 Васищеве 30.11.2017 149,15 149,15 0,00 0,00

68
Тепловентилятор спіральний Under Price fh-2015  2000Вт/с. 

Котляри,. Вул. Миру, 1
14.05.2021

124,17 124,17
0,00 0,00

69 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 390,00 390,00 0,00 0,00

70 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 390,00 390,00 0,00 0,00

71 Трансформатор струму Т 0,66 300/5 Васищеве Орешкова 31.07.2017 390,00 390,00 0,00 0,00

72
Пристрій дистанційного передавання даних 104UA SMART 

для Elster G1.6-G16
01.11.2021 2700,00 2700,00 0,00 0,00

73
Пристрій дистанційного передавання даних 104UA SMART 

для Самгаз G1.6-G16
01.11.2021 2700,00 2700,00 0,00 0,00

74
Клавіатура + Миша Logiteck Corded Desktop MK 120 (920-

002561)
30.11.2021 458,33 458,33 0,00 0,00

75 Комп'ютер Expert PC Basis (I5400.04.S1.INT.C1072) 30.11.2021 4375,00 4375,00 0,00 0,00

76 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,83 665,83 0,00 0,00

77 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,83 665,83 0,00 0,00

78 Монітор 24 " Philips 242V8A/00 30.11.2021 3750,00 3750,00 0,00 0,00

Дільниця теплопостачання

Загальне керівництво



79
Зовнішній блок кондиціонеру Neoclima NU-12AHEw (8415 10 

90 00)
29.08.2018

5740,00 5740,00
0,00 0,00

80
Зовнішній блок кондиціонеру Neoclima NU-12AHEw (8415 10 

90 00)
29.08.2018

5740,00 5740,00
0,00 0,00

81
Внутрішній блок кондиціонеру Neoclima NS-12AHEw (8415 10 

90 00)
29.08.2018

3840,00 3840,00
0,00 0,00

82
Внутрішній блок кондиціонеру Neoclima NS-12AHEw (8415 10 

90 00)
29.08.2018

3840,00 3840,00
0,00 0,00

83
Клавіатура + Миша Logiteck Corded Desktop MK 120 (920-

002561)
30.11.2021 458,34 458,34 0,00 0,00

84 Комп'ютер Expert PC Basis (I5400.04.S1.INT.C1072) 30.11.2021 4375,00 4375,00 0,00 0,00

85 Монітор 24 " Philips 242V8A/00 30.11.2021 3750,00 3750,00 0,00 0,00

86 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,84 665,84 0,00 0,00

87 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,84 665,84 0,00 0,00

88 Конвектор SATURN ST-HT 3004 K 30.11.2021 665,84 665,84 0,00 0,00

ВСЬОГО ПО МАЛОЦІННИМ НЕОБОРОТНИМ МАТЕРІАЛЬНИМ 

АКТИВАМ
238939,62 238939,62 0,00 0,00

Служба механізації і транспорту

Планово-економічний відділ

Служба водопостачання та водовідведення

Т.в.о. директора                                                                                                                             Анатолій МУСІЄНКО



1

Робочий проект "Реконструкція газового обладнання (топкової) 

Васищевського селищного клубу за адресою: вул. Орєшкова, 45, 

смт. Васищеве Харківського району Харківської області
41469,98 0,00 41469,98

2 Насос 7л. Для опрессовки 1876,00 0,00 1876,00

43345,98 0,00 43345,98

Додаток № 5

До рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної 

ради від 23.02.2022 р. "Про передачу майна служби 

водопостачання та водовідведення, дільниці теплопостачання, що 

обліковується на балансі Комунального підприємства 

"Котлярівське" Безлюдівської селищної ради на баланс, у 

статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної ради "Комуненерго" відання 

Комунальному підприємству Харківської районної ради 

"Комуненерго"

ПЕРЕЛІК

незавершеного капітального будівництва, що передається з балансу Комунального підприємства "Котлярівське" Безлюдівської селищної ради на баланс, 

у статутний фонд  та господарське відання Комунальному підприємству Харківської районної ради "Комуненерго" 

Т.в.о. директора                                                                       Анатолій МУСІЄНКО

Всього

Первісна  

вартість, грн.
Знос, грн.

Залишкова 

вартість, 

грн.

Порядко

вий 

номер

Найменування об'єкта Кількість



1 Автопаста для миття рук "Авто-майсткр" 550г шт 3

2 Захисний костюм від дощу EN400  (темно-синього кольору, розмір XXL) шт 3

3 Рукавиці захисні DOLONI пар 7

4 Рукавиці захисні WURTH пар 3

5 Замок навісний Avers PD - 01-50 шт 4

6 Ключ рожковий 30*32 мм шт 1

7 Рукавиці захисні DOLONI пар 5

8 Рукавиці захисні WURTH пар 3

9 Рукавички захисні Delta пар 3

10 Скоба під навісний замок (гнутаҐ) (75?52?40?2,0) шт 2

11 Аптечка автомобільна АМА-1 сертифікована DK-TY002 шт 1

12 Вогнегасник ВП-2 шт 1

13 Знак аварійної зупинки (трикутний) ЗАО-1А.00.00.00 шт 1

14 Каністра 10 л шт 1

15 Ключ рожковий 24*27мм шт 1

16 Набір ключів комбінований шт 1

17 Помпа мастильна Yato шт 1

18 Трос буксирувальний ТКС шт 1

42

Додаток № 6

До рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської 

селищної ради від 23.02.2022 р. "Про передачу 

майна служби водопостачання та водовідведення, 

дільниці теплопостачання, що обліковується на 

балансі Комунального підприємства "Котлярівське" 

Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний 

фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної ради 

"Комуненерго"

ПЕРЕЛІК

  малоцінних швидкозношувальних предметів, що передаються з балансу Комунального підприємства "Котлярівське" Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання  Комунальному 

підприємству Харківської районної ради "Комуненерго"

Порядко

вий 

номер

Всього  

Т.в.о. директора                                                                                        Анатолій МУСІЄНКО

Найменування об'єкта

Дільниця водовідведення

Служба водопостачання та водовідведення

Служба механізації і транспорту

одиниця 

виміру
кількість

МАЛОЦІННІ ШВИДКОЗНОШУВАНІ ПРЕДМЕТИ



інвентарний 

(номенклатурн

ий)

заводський паспортний

1
Комп'ютерна ппограма 

"APARTMENT" 31.08.2021 0000000003 25 000,00 1 249,98 23 750,02

2
Комп'ютерна програма 

"APARTMENT" 15.06.2021 0000000001 30 000,00 2 000,00 28 000,00

3
ПЗ "Bassness automation software for 

accounting. CORP" 20.07.2021 0000000002 27 901,00 1 490,07 26 410,93

82 901,00 4 740,05 78 160,95

Додаток № 2

До рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 р. "Про 

передачу майна служби водопостачання та водовідведення, дільниці теплопостачання, що 

обліковується на балансі Комунального підприємства "Котлярівське" Безлюдівської 

селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної ради "Комуненерго"

ПЕРЕЛІК

   нематеріальних активів, що передаються з баланса Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради на баланс, у статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної ради "Комуненерго" 

Т.в.о. директора                                                                                                                                        Анатолій МУСІЄНКО

Порядкови

й номер
Найменування об'єкта

Рік випуску 

/рік введення в   

експлуатацію )

Номер об'єкта Вартість 

здійснених 

капітальних 

інвестицій, грн.

Первісна 

(переоцінена) 

вартість, грн.

Сума 

нарахуваного 

зносу, грн.

Балансова 

(залишкова) 

вартість, грн.

Ліквідаційна 

вартість, грн.

Всього нематерільних активів



ПРОЄКТ 

                                                            
 

   УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

від 23 лютого 2022  року  

 

Про затвердження звіту 

про виконання 

Безлюдівського 

селищного бюджету за 

2021 року 

(20526000000)              

(код бюджету) 

 

         Відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та 

обговоривши інформацію про результати виконання доходної та видаткової 

частини селищного бюджету за 2021 рік, враховуючи висновки постійної комісії 

з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада  

                                                 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання Безлюдівського селищного бюджету за                         

2021 рік: 

- по доходах у сумі 212 333 459,14 грн., в тому числі: загального фонду  -                    

208 643 261,31 грн., спеціального фонду в сумі –  3 690 197,83 грн. згідно 

додатку №1. 

- по видатках у сумі –186 961 093,00 грн., у тому числі: 

загального фонду – 159 118 297,54 грн., спеціального фонду – 27 842 795,46 грн. 

згідно додатку №2. 

2. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                      Микола КУЗЬМІНОВ 

начальник фінансового відділу Пожидаєва М. 749-61-04 

 



 

 

 

 



Пояснювальна записка 

до звіту про виконання  

Безлюдівського селищного бюджету 

за 2021 рік 

(20526000000) 
(код бюджету) 

 

Про виконання дохідної  частини бюджету Безлюдівської селищної ради 

за 2021 року 

Доходна частина за 2021 рік загального та спеціального фондів селищного 

бюджету Безлюдівської селищної ради (враховуючи міжбюджетні трансферти) 

виконана у сумі  212 333 459,14 грн. що складає 107,90% до уточненого плану – 

196 790 677,00 грн., у тому числі: загальний фонд –208 643 261,31 грн., що 

складає 108,01 % до уточненого плану, до спеціального фонду – 3 690 197,83 

грн., що складає 102,12% до уточненого плану. 

Обсяг отриманих трансфертів загального та спеціального фондів за 2021 

рік склав у сумі  50 383 944,38 грн., у тому числі: 

- 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 

– 9 700,0 грн.;  

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 44 606 300,00 

грн.; 

-  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 грн. 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 68 640,00 грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету – 695 152,70,00 грн.; 

- 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 грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 2 179 339,81 грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров`я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 893 370,87 грн. 

 

 

 

 

 



  

 

 

 
 

Одним з основних джерел надходжень загального фонду є податок та збір 

на доходи фізичних осіб. 

За 2021 рік отримано у сумі 90 239 877,93 грн. даного податку, при плані 

81 663 630,00 грн., що складає виконання на 110,50% до планових призначень. 

До складу податку на доходи фізичних осіб входять: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 82 772 066,81 грн. 

(110,96% до плану). Основними бюджетоутворюючими платниками з податку 

на доходи з фізичних осіб є: ТОВ "ОМЕГА", Відділ освіти Безлюдівської с/р, 

ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН", ТОВ "ГУД ВІН ХХІ",  ТОВ "КОМПАНIЯ СТВ 

ГРУП", ТОВ "АПК "НОВААГРО", ТОВ "ХАРКІВ ХІМПРОМ", ПП «Транс 

логістик», ПП "ТРАНС-СЕРВІС";  

- 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  – 

3 998 825,38 грн. (118,10% до плану), надходить від ДП "ПІДПРИЄМСТВО 

ДКВС УКРАЇНИ (№100)", ДУ "Темнівська виправна колонія (№100)"; 



- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж  заробітна плата – 2 994 113,66 грн. 

(100,53 % до плану); 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування – 474 872,08 грн. (67,60 % до плану). 

Податок на прибуток підприємств та фінансових установ комунальної 

власності – 7 319,97 грн. надходить від  КП "КБСР". 

 Рентної плати  та плати за використання інших природних ресурсів 

надійшло у сумі 2 720 954,15 грн., що складає 144,11% до планових 

призначень. До складу податку входять: 

- рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів –  710 768,69 грн. 

(129,23 % до плану) надходження від ДП «Жовтневий лісгосп»; 

- рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення – 6 230,07 грн. надходження від КП 

"КОМУНЕНЕРГО",  КП КБСР,   КУ Хорошевський ГП, ТОВ "ОМЕГА-

ЦЕНТР"; 

- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу   - 

1 967 594,65 грн. (262,63% до плану) надходження від 

АТ"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"; 
-  рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 

36 360,74грн. (116,92% до плану) надходження від АТ 

«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ». 

Акцизний податку за 2021 року надійшов у сумі  12 812 271,79 грн., що 

складає  113,50% до планових призначень. До складу податку входять такі 

доходи: 

- акцизний податок з вироблених  в Україні підакцизних товарів (пальне)    – 

2 294 910,42  грн. (116,99% до плану); 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(пальне) – 7 796 726,22 грн. (111,66% до плану); 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 2 720 635,15 грн. ( 116,07% до плану). Найбільші 

платники податку є: ТОВ "АТБ-маркет", ТОВ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР", ТОВ 

ВВКР, ФОП Фабрис В.М., ТОВ «КИСЕТ», ТОВ "ОСНОВА ІНФО", ФОП 

Полозова К. Ю., ФОП Маренич Т. М., ФОП Лiсна О. В.,  ТОВ "Аттіка-2007". 

Місцеві податки і збори за 2021 рік надійшли у загальній сумі 

52 886 806,14 грн., що складає 109,4% до планових призначень. 

Податок на майно  складається з податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки за житлову та нежитлову нерухомість надійшов у сумі – 

11 306 830,43 грн. (108,59% до плану). Найбільші платники податку є: ТОВ 

"ПАКГАУЗ 2020", ТОВ "ЛОКІС, ТОВ "ВАСИЩІВСЬКЕ-2016", ТОВ фірма          

"СТВ", ТОВ "ОМЕГА-ЦЕНТР", ТОВ"АТБ-Маркет", ТОВ "РІАЛ СЕРВІС", ТОВ 

фірма "СТВ"  SANTAN ТОВ, ТОВ "ДМС-К", ТОВ «КРОСТРЕЙД», ТОВ 

«ДАНТ I К»,  ТОВ "СI.В". 

Земельний податок надійшов у сумі 19 421 893,07 грн. (107,56% до 

плану), а саме:  



- земельний податок з юридичних осіб – 10 259 402,40 грн. (103,17% до плану). 

Найбільшими платниками земельного податку з юридичних осіб є: ДП 

«Південна залізниця», АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", ТОВ фірма "СТВ", ООО "АТБ-

торгстрой", ТОВ "ЛОКІС", ТОВ "НАРГУС", ТОВ "ОМЕГА-ЦЕНТР", ДП 

"ЖОВТНЕВИЙ ЛІСГОСП", ТОВ "ХАРКІВ-КАПІТАЛ", ТОВ "МЕТІНВЕСТ-

СМЦ"; 

- земельний податок з фізичних осіб – 1 667 098,00 грн. Найбільшими 

платниками земельного податку з фізичних осіб є: Ковальов А.А., Горобець 

О.П., ФОП Панченко А., ФОП Кошиков В. В. та платежі населення; 

- орендна плата з юридичних осіб – 6 190 502,73 грн. (112,12% до плану).        

          Найбільшими платниками орендної плати за землю з юридичних осіб є: 

АТ "Харківське кар'єроуправління", ТОВ "МАРГУНАС-УКРАЇНА",ТОВ 

"ОМЕГА-БАЗIС",  ТОВ "ДМС-К", ТОВ "САН ОЙЛ ГРУП", ППТФ "ЮСІ", АТ 

«ПСАЕМ», ТОВ "ХАРКІВСЬКЕ НАСІННЯ"; 

-  орендна плата з фізичних осіб – 1 304 889,85 грн. (93,03% до плану), 

Найбільшими платниками орендної плати за землю з фізичних осіб є: Журавель 

В.К., Кривонос А. В., Мельник Г. В., ФОП Шептура В.М.. 

Транспортний податок з юридичних та  фізичних осіб у сумі 94 884,34 

грн. (1105,43% до плану). 

Єдиного податку за звітний період надійшло у сумі 22 063 198,30  грн. 

(111,52%), у тому числі: з юридичних осіб – 1 876 490,08 грн. (112,16%), з 

фізичних осіб у – 19 580 508,09 грн.(111,69%), з сільськогосподарських 

товаровиробників – 606 200,13 грн. (104,52%). Найбільшими платниками 

єдиного податку є: ТОВ "ПАКГАУЗ 2020", ТОВ "АТП ЄВРОПА", ПП "ІТН", 

ПП "ВІК", ТОВ "КОМУНСЕРВІС 2018", ТОВ "Український стандарт", ПП 

фірма Добриня,  ФОП Благодирь Л.М.,  ФОП Сітало Л. П., ФОП Ворохубiн А. 

Ю., ФОП Аверічева М. М., ФОП ЗИБЕНКО I.А., ФОП ФОП НIКIТIНА Т.Ю., 

ФОП СИДОРУК Ю.Б., ФОП Олін Є.А., ФОП Семенюк Р.П., ФОП КРАВЕЦЬ 

В.В.; 

Неподаткових надходжень за 2021 року надійшли у сумі 652 873,04 грн.  

(105,92 % до плану), а саме: 

- адміністративні штрафи та інші санкції  – 340,00  грн.; 

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 54 

000,00  грн.; 

- плата за встановлення земельного сервітуту – 84 340,92 грн. (115,38 % до 

плану); 

- адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань – 9 690,00 грн.; 

- плата за надання адміністративних послуг – 17 669,15 грн. (151,02 % до 

плану); 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень – 218 662,00 грн. (122,16% до плану); 



- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –             

119 535,83 грн. (80,50 % до плану); 

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, 

у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 11 937,77 

грн. (106,59 % до плану); 

- державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України – 697,00 грн. (10,89 % до плану); 

- інші надходження – 136 000,37 грн. (102,64% до плану). 

   

 

 

 

 
 

По спеціальному фонду до  селищного бюджету Безлюдівської селищної 

ради  за 2021 рік надійшло коштів  у сумі 2 629 411,74 грн., що складає 

виконання на 103,90% до планових призначень в т. ч.: 

- екологічний податок – 18 696,45 грн., (95,88% до плану); 



- надходження коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва – 138 037,80 грн. Кошти від втрат надійшли від 

ФО-П БИТЮЦЬКИЙ С. С.,  ФОП Бондарєв А. I. 

- грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням законодавства про 

охорону навколишнього природного середовища внаслідок господарської та 

іншої діяльності – 5558,72 грн.;  

- власні надходження в сумі 1 300 673,85 грн., (63,29% до плану). Плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною 

діяльність; 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 940 959,76 грн., 

(287,14% до плану). Кошти від продажу земельних ділянок надійшли від ТОВ 

"АКСIАЛ 88", ТОВ ЮСВIТ, Полозової Л.М.,  Попова О.В., Радгоспробкооп 

"Безлюдiвський", ТОВ «IЗУМРУД С»; 

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  - 

225 485,16 грн., (175,47% до плану). 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

На утримання галузі «Державне управління», до якої входить 

Безлюдівська селищна рада, Служба у справах дітей, Фінансове управління та 

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради за звітний період було витрачено із 

загального фонду селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 

28 340 245,18 грн. (94,22% до плану), з них на заробітну плату з нарахуваннями 

– 25 409 387,06 грн. (97,47% до плану), на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв на суму 830 988,58 грн. (55,47% до плану); 

 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) склали  

722 591,40 грн. (98,17% до плану). Ці кошти було витрачено на придбання 

ноутбуків, багатофункціональних пристроїв, комп’ютерів, аксесуарів до них та 

інших основних засобів. 

 

ОСВІТА 

 

Реалізація освітніх послуг здійснюється через мережу освітніх закладів 

Безлюдівської селищної ради, яка включає: 3 заклади дошкільної освіти, 5 

установ загальної середньої освіти, 1 центр професійного розвитку педагогічних 

працівників, 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

У 2021 році по галузі «Освіта» здійснено видатки для створення належних 

умов функціонування закладів освіти в обсязі 88 031 978,63 грн., з них по 

загальному фонду – 88 031 978,63 грн. (88,84% до плану) та спеціальному фонду 

– 3 590 779,31 грн. (76,08% до плану). 

На заклади дошкільної освіти використано коштів: 



По загальному фонду у сумі 16 333 215,50 грн., що складає 90,26% до 

плану. Зазначені кошти були спрямовані на: 

- оплату праці та нарахування на фонд оплати праці – 13 074 718,68 грн. 

(100% до плану); 

- продукти харчування – 579 763,46 грн. (43,81% до плану); 

- енергоносії та інших комунальних послуг – 1 973 080,86 грн. 

(65,79% до плану). 

По спеціальному фонду касові видатки за звітний період складають – 

902 981,14 грн. (65,70% до плану). Кошти були використані на придбання 

продуктів харчування (за рахунок батьківської плати) у сумі – 866 031,14 грн. 

(65,44% до плану) та на придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування – 36 950,00 грн. (72,45% до плану). 

На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти та міжшкільним ресурсним центром за рахунок коштів місцевого 

бюджету використано коштів: 

По загальному фонду у сумі 25 371 012,96 грн. (86,11% до плану). 

Зазначені кошти були спрямовані на оплату: 

- праці та нарахування на фонд оплати праці – 13 168 549,68 грн. 

(99,75% до плану); 

- продуктів харчування – 1 810 116,88 грн. (60,93% до плану); 

- енергоносіїв та інших комунальних послуг – 7 557 613,94 грн. 

(83,81% до плану); 

- окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесених до заходів розвитку 31 600,10 грн. (44,46% до плану); 

- інших виплат населенню – 372 000,00 грн. (49,71% до плану); 

По спеціальному фонду – касові видатки за звітний період складають 

1 345 37,63 грн. (82,86% до плану), в т.ч. на оплату: 

- праці і нарахувань на ФОП – 23 701,47 грн. (28,28% до плану); 

- продуктів харчування – 386 896,88 грн. (59,93% до плану) (за 

рахунок батьківської плати); 

- придбання обладнання і предметів довгострокового користування – 

876 168,98 грн. (98,28% до плану). 

На надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 

за 2021 рік використано по загальному фонду на оплату праці та нарахування на 

ФОП – 39 721 079,16 грн. (89,05% до плану). 

На надання загальної середньої освіти за рахунок залишку коштів за 

освітньою субвенцією (крім залишку коштів, що мають цільове призначення, 

виділених відповідно до рішень Кабінету Міністрів України у попередньому 

бюджетному періоді, а також коштів, необхідних для забезпечення безпечного 

навчального процесу у закладах загальної середньої освіти) по загальному 

фонду на придбання наочних матеріалів та обладнання для освітнього процесу в 

закладах для учнів та кухонного обладнання – 343 199,77 грн. (70,63% до плану) 

та по спеціальному фонду на придбання комп’ютерної, мультимедійної техніки 

для освітнього процесу та кухонного обладнання для закладів – 752 425,54 грн. 



(66,88% до плану), на придбання підручників українською мовою –                 

199 817,00 грн. (99,91% до плану). 

На інші програми та заходи у сфері освіти за 2021 р було використано 

по загальному фонду на подарунки дітям 171 272,00 грн. (55,10% до плану). 

На забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників по загальному фонду у сумі 567 972,82 грн. (99,04% 

до плану) в т.ч. на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці – 

561 473,28 грн. (100% до плану); 

По спеціальному фонду на придбання комп’ютерного обладнання –  

78 758,00 грн. (92,66% до плану). 

На виконання заходів на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа", за рахунок субвенції з 

обласного бюджету та коштів селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 

щодо співфінансування відповідних заходів, використано по загальному фонду 

– 451 498,70 (98,74% до плану) та по спеціальному фонду 311 760,00 грн., або 

100% до плану. 

На надання освіти за рахунок субвенції з обласного бюджету на 

надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 2021 рік використано 

коштів по загальному фонду на оплату праці та нарахувань на ФОП – 106 781,00 

грн. (100% до плану). 

Дебіторська та кредиторська заборгованості на 01.01.2022 відсутні. 

 

В цій програмі обліковуються видатки, що направляються на 

фінансування діяльності централізованих бухгалтерій Безлюдівської селищної 

ради та Відділу освіти Безлюдівської  селищної ради. 

По загальному фонду видатки на оплату праці та нарахувань на ФОП 

складають 4 965 946,71 грн. (99,64% до плану). 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

За звітний період в рамках галузі «Охорона здоров’я" на утримання  

Комунального некомерційного підприємства Безлюдівської селищної ради 

"Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського району" та на 

виконання інших заходів в рамках селищних цільових програм в охороні 

здоров’я з селищного бюджету здійснено фінансування видатків на загальну 

суму 3 196 217,41 грн. з них по загальному фонду 3 013 107,41 (90,68% до 

плану) та спеціальному фонду  - 183 110,00 грн. (66,73% до плану). 

Кошти загального фонду, що складають 1 301 857,19 грн. (86,91% від 

плану), було спрямовано на оплату: 

- енергоносіїв у сумі 841 816,00 грн.;  

- технічне обстеження будівель та приміщень КНП "Центр первинної 

медичної допомоги №3 Харківського району" на відповідність до вимог ДБН 

"Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення" та складання звіту – 

25 000 грн.; 



- поточний ремонт будівель та приміщень КНП «ЦПМД №3 Харківського 

району», щодо доступності для осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення у сумі 386 309,39 грн.; 

- виконання топографо-геодезичних робіт (послуг), а саме: топографо-

геодезичної зйомки для виготовлення проектно-кошторисної документації на 

реконструкцію модульної (топкової) котельні на території КНП «ЦПМД №3 

Харківського району» по вул. Зеленій, 36 смт Васищеве Харківського району 

Харківської області у сумі 4 995,80 грн.; 

- за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень 

виборців депутатами обласної ради були здійснена закупівля медичного 

обладнання для КНП Безлюдівської селищної ради "ЦПМД №3 Харківського 

району" (опромінювачі екрановані) у сумі 43 736,00 грн.  

За кошти спеціального фонду у сумі 183 110,00 грн. в тому числі:  

- на придбання підйомника для інвалідів у сумі 44 400,00 грн.; 

- на придбання генераторів у сумі 102 910,00 грн.; 

- на закупівлю медичного обладнання для КНП Безлюдівської селищної 

ради "ЦПМД №3 Харківського району" (апарат УВЧ-80-4 "Ундатерм), за 

рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень виборців 

депутатами обласної ради, у сумі 35 800,00 грн. 

На виконання Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз для 

придбання препарату туберкулін видатки загального фонду складають                   

131 298,88грн. (100% до плану). 

На виконання Комплексної програми «Цукровий діабет» на 

відшкодування вартості препаратів для лікування та підтримки хворих на 

цукровий та нецукровий діабет, які мешкають на території Безлюдівської 

селищної ради, видатки загального фонду складають 1 165 576,69 грн. (99,89% 

до плану) в тому числі за рахунок субвенції 893 370,87 грн., селищного 

бюджету - 272 205,82 грн. 

На виконання заходів Регіональної програми «Онкологія» спрямовано 

видатки загального фонду у сумі 33 024,00 грн. (33,02% до плану) для 

придбання препаратів для онкологічних хворих. 

На виконання «Цільової програми 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» профінансовано видатки загального фонду у 

сумі 49 920,00 грн. (99,56% до плану). 

На виконання Програми забезпечення засобами медичного призначення 

для протиепідемічного захисту населення від коронавірусу COVID-19 на 2021 

рік, спрямовано видатки загального фонду у сумі 326 512,00 грн. (99,99% до 

плану)  на придбання експрес-тестів для виявлення антигену до вірусу COVID-

19, комплектів для збору та транспортуванню біологічних зразків та засобів 

індивідуального захисту.  

На програму лікарського забезпечення мешканців Безлюдівської селищної 

ради, які страждають на рідкісні (орфанні) захворювання спрямовано видатки 

загального фонду у сумі 4 918,65 грн. (9,84% до плану). 



 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління 

бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, 

подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального 

захисту.  

Так, у 2021 році: 

- на компенсацію вартості проїзду окремим категоріям громадян, які 

мешкають на території Безлюдівської селищної ради спрямовано видатки  у 

сумі 5 004,24 грн. (50,04% до плану); 

- на надання пільг окремим категоріям громадян, які мешкають на 

території Безлюдівської селищної ради, з оплати послуг зв’язку здійснено 

фінансування у сумі 19 645,08 грн. (54,57% до плану); 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян, які мешкають на території 

Безлюдівської селищної ради, спрямовано кошти у сумі  3 545 000,00 грн. (100% 

до плану), в тому числі в розрізі перевізників: ПП «Транссервіс» –    

3 197 543,00 грн., ТОВ «Авто-ОВІ» – 347 457,00 грн. 

 - видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 

громадян на залізничному транспорті, які мешкають на території Безлюдівської 

селищної ради, з оплати послуг зв’язку становлять 50 000,00 грн. (100% до 

плану). 

 

Протягом звітного періоду, на оздоровлення та відпочинок дітей, які 

мешкають на території Безлюдівської селищної ради було спрямовано видатки 

загального фонду селищного бюджету у сумі 406 260,00 грн. (98,13% до плану). 

Цими коштами було забезпечено відпочинок 37 дітей в дитячому закладі 

оздоровлення і відпочинку «Северянін».   

 

На забезпечення 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, за 2021 рік профінансовано 191 298,56 грн. (100% до 

плану).  

 

Видатки загального фонду селищного бюджету Безлюдівської селищної 

ради на утримання комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» за 

звітний період складають 5 733 318,76 грн. (99,59% до плану), в тому числі: 

заробітна плата – 4 576 270,96 грн. (100% до плану), 

нарахування на оплату праці – 984 500,80 грн. (97,70% до плану), 



Видатки спеціального фонду селищного бюджету Безлюдівської селищної 

ради складають 124 136,00 грн. (100% до плану). Було здійснено придбання 

комп’ютерної техніки. 

 

У 2021 році на виконання комплексної Програми соціального захисту 

населення Харківської області, за рахунок субвенції з обласного бюджету, на 

проведення послуг з санаторно-курортного лікування мешканців Безлюдівської 

селищної ради використано 420 147,40 грн. 

Крім того, відповідно до Програми соціального захисту населення сіл та 

селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради профінансовано      

1 074 300,00 грн. на виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам 

населення.  

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

 

 Забезпечення діяльності бібліотек 

 

Видатки загального фонду у 2021 році на утримання 5-и бібліотечних 

закладів, складають 1 108 204,39 грн. (87,41% від плану), в тому числі: 

заробітна плата – 724 090,52 грн. (98,68% від плану), 

нарахування на оплату праці – 141 180,54 грн. (99,97% від плану), 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 217 515,51 грн. (85,01% від 

плану). 

За спеціальним фондом селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 

видатки не планувались і, відповідно, не здійснювались. 

 

 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

 

На утримання 1 будинку культури та 2 клубів, на які покладено функції 

забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх 

естетичного виховання, розвитку та духовного збагачення, залучення населення 

до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, видатки 

загального фонду за звітний період складають 4 195 722,30 грн. (93,91% від 

плану), в тому числі: 

заробітна плата – 2 222 328,02 грн. (100% від плану), 

нарахування на оплату праці – 509 534,60 грн. (99,54% від плану), 

оплата окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку – 267 107,18 (80,09% до плану) за режисерсько-

постановочну підготовку художніх номерів, роботу з творчим колективами та 

окремими виконавцями, проведення репетицій та концертного заходу, 

організацію розваг та відпочинку з залученням аквагримера, написання 

оригінального літературного сценарію, розробку літературно-художньої та 

музичної концепцій заходів, режисерсько-постановочної підготовки художніх 

та хореографічних номерів, проведення підготовчо-методичної роботи з 



учасниками виставки дитячого тематичного малюнку, придбання кубків, 

медалей, грамот. 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 932 702,62 грн. (84,30% від 

плану). 

За спеціальним фондом селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 

видатки не здійснювались. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

По галузі «Фізична культура і спорт» у 2021 році по загальному фонду 

витрачено на: 

- проведення спортивної роботи в регіоні 196 867,00 грн. (85,59% до 

плану); 

- розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (ДЮСШ) –                    

2 607 456,68 грн. (99,99% до плану), в т.ч. на:  

- оплату праці та нарахування на ФОП працівникам комунального закладу 

«Дитячо-юнацька спортивна школа з видів спорту № 1» 2 579 835,68 грн. 

(99,99% грн.);  

- придбання предметів, матеріалів, обладнання та інвентарю –        

26 261,00 грн. (100% від плану). 

За спеціальним фондом селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 

по галузі «Фізична культура і спорт» видатки планувались на придбання 

комп’ютерної техніки для Комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна 

школа з видів спорту № 1», які використані 100% до плану у сумі 15 000,00 грн. 

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

В рамках цієї галузі у 2021 році було витрачено кошти : 

- на експлуатацію та технічне обслуговування житлового фонду 

Безлюдівської селищної ради, видатки загального фонду складають      

586 157,00  грн. (93,72% до плану), в т.ч.: придбання вхідних дверей для 

гуртожитку с. Котляри, вул. Миру, 3 у сумі 25 600 грн. (100% до плану) та 

поточний ремонт покрівлі будинку за адресою: Харківська область, Харківський 

район, провулок Овочевий, буд. 6/9 у сумі 560 557,00 грн. (93,45% до плану); 

- на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території Безлюдівської 

селищної ради видатки загального фонду складають 63 100,32 грн. (7,17% до 

плану); 

- на фінансову підтримку комунальним підприємствам Безлюдівської 

селищної ради у сумі 10 975 389,09 грн. (99,38% від плану), в тому числі: КП 

«Котлярівське» БСР - 2 786 129,01 грн., КП «Постачальник» – 243 500,00 грн., 

КП "Комуненерго" – 7 945 760,08 грн.  

- на утримання працівників благоустрою населених пунктів, а саме на  

заробітну плату – 774 917,97 грн. (100%), та нарахування на оплату праці –    

160 814,27 грн. (98,61% до плану); 



- на оплату послуг, щодо поточного ремонту вуличного освітлення на 

території Безлюдівської селищної ради – 630 871,26 грн. (58,93% до плану), 

- на оплату енергоносіїв (вуличне освітлення) – 844 262,47 грн. 

(77,32% до плану). 

Видатки спеціального фонду складають 7 507 296,94 грн. (99,33% до 

плану). За рахунок коштів селищного бюджету були здійснені видатки: 

- на придбання трактору Беларус- 892.2 в комплекті с додатковим 

навісним обладнанням у сумі 1 031 000 грн.; 

- на придбання причепу тракторного 2 ПТС-4 у сумі 284 000 грн.; 

- на придбання колісного багатофункціонального екскаватора-

навантажувача у сумі 2 379 999,96 грн.; 

- на придбання паркових лав у сумі 49 600 грн.; 

- на придбання дитячого ігрового обладнання  у сумі 99 000 грн.; 

- на придбання пам’ятника учасників ліквідації аварії Чорнобильської 

АЕС на території села Лизогубівка у сумі 11 985 грн.; 

- на придбання пам’ятника воїнам інтернаціоналістам у сумі      

36 900 грн.; 

- на придбання дитячого майданчика для населених пунктів 

Безлюдівської селищної громади у сумі 99 900 грн.; 

- на фінансову підтримку комунальним підприємствам Безлюдівської 

селищної ради у сумі 2 872 723,89 грн., в тому числі: КП «Котлярівське» БСР -  

1 486 219,18 грн., КП "Комуненерго" – 1 386 504,71 грн.  

 

Та за рахунок субвенції з обласного бюджету на виконання доручень 

виборців депутатами обласної ради (комплексна програма "Розвиток місцевого 

самоврядування в Харківській області на 2017-2021 роки): 

- 48 200,00 грн. на спортивний інвентар для воркаут – майданчику 

для молоді смт. Безлюдівка; 

- 593 988,09 грн. на капітальний ремонт огорожі стадіону та 

глядацьких трибун в смт Безлюдівка. 

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Пріоритетними напрямками в галузі «Економічна діяльність» також є 

забезпечення організації та здійснення заходів із землеустрою, підвищення 

ефективного раціонального використання та охорона земель на території 

громади, що дозволить досягти сталого розвитку землекористування, зокрема: 

удосконалити земельні відносини у населених пунктах селищної ради,  

виготовленням та упорядкування містобудівної документації. 

Реалізація цілей державної політики та власних повноважень органів 

місцевого самоврядування в сфері утримання та розвитку автомобільних доріг 

забезпечить стале функціонування та покращення стану інфраструктури 

автомобільних доріг загального користування місцевого значення, підвищення 

на них рівня безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності 

перевезень. 



В цій галузі  на здійснення заходів із землеустрою протягом 2021 року 

було здійснено наступні видатки, а саме: 

- за рахунок коштів загального фонду селищного бюджету - розробка 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок 

комунальної власності Безлюдівської селищної ради у сумі 50 504,40 грн. 

(42,07% до плану); 

- за рахунок коштів спеціального фонду селищного бюджету (бюджету 

розвитку) - проектно-вишукувальні роботи з розроблення проекту землеустрою, 

щодо зміни меж села Мовчани на території Харківського району Харківської 

області. Видатки спеціального фонду (бюджету розвитку) складають 49 063,12 

грн. (100% до плану). 

 

На будівництво об’єктів житлово-комунального господарства видатки 

спеціального фонду (бюджету розвитку) складають 2 004 697,83 грн. (68,09% до 

плану). Ці кошти було направлено на капітальний ремонт житлового фонду 

(приміщень) та інших об’єктів: 

- 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 у сумі 

775 508,48 грн.; 

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №2 по вул. Вишнева в 

смт.Васищеве Харківського району, Харківської області – 317 519,32 грн.; 

- Капітальний ремонт покрівлі житлового будинку №83 по вул. Орєшкова 

в смт.Васищеве Харківського району, Харківської області – 854 599,72 грн.; 

- Капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої будинкової мережі 

електропостачання житлового будинку по вулиці Миру 1 с. Котляри 

(виготовлення проектно-кошторисної документації  – 5 526,31 грн.; 

- Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Фрунзе Тимура, вул. 

Східній, вул. Станційній, вул. Польовій, вул. Залізничній в смт. Хорошево від 

КТП 125 Харківського району Харківської області (виготовлення проектно-

кошторисної документації) – 24 589,00 грн.; 

- Капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Фрунзе Тимура, вул. 

Станційній, тупик Станційний, вул. Залізничній, пров. Залізничний в смт. 

Хорошево від КТП 503 Харківського району Харківської області (виготовлення 

проектно-кошторисної документації) – 26 955,00 грн. 

 

На будівництво освітніх установ та закладів видатки спеціального 

фонду (бюджету розвитку) складають  2 057 583,58 грн. (61,72% до плану). Ці 

кошти було направлено на: 

- Капітальний ремонт будівлі Комунального закладу "Безлюдівський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок)" за адресою: Харківська область, 

Харківський р-н смт. Безлюдівка, в"їзд Стадіонний 4А у сумі 1 991 769,00 грн.; 

- 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 у сумі 45 919,84 грн.;  

- Реконструкція приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних класів за адресою: 

Харківська обл., Харківський р-н, с. Лизогубівка, вул. Шкільна, №22. 

Коригування у сумі 19 894,74 грн.  

 

На будівництво установ та закладів культури видатки спеціального 

фонду (бюджету розвитку) становлять 2 768 164,09 грн. (15,36% до плану), в 

тому числі на: 

- Капітальний ремонт будівлі за адресою смт Безлюдівка площа Стадіонна, 

2к – 1 978 601,20 грн.; 

- Капітальний ремонт внутрішньої вбиральні "Культурологічного центру" 

за адресою: Харківська область, Харківський район, с. Котляри, вул. Миру, 3 – 

60 117,95 грн.; 

- Реконструкцію Васищівського селищного клубу за адресою вул. 

Орєшкова, 45 смт. Васищево Харківського району Харківської області –         

729 444,94 грн. 

 

На реалізацію інших заходів щодо соціально-економічного розвитку 

територій  

Видатки загального фонду становлять 711 916,46 грн. (94,65% до плану), в 

тому числі: 

- на співфінансування проекту HELP Клініка: доступність до якісних 

медичних послуг  – 112 062,32,00 грн.; 

- на придбання табличок «Активні парки», приладів обліку 70 273,00 грн.; 

 - на поточний ремонт санітарно-технічної кімнати амбулаторії загальної 

практики сімейної медицина сел. Безлюдівка за адресою: Харківська обл., 

Харківська р-н., сел. Безлюдівка, вул. Кооперативна, буд.32 у сумі 48 905 грн.; 

 - на послуги з профілактичних випробувань та вимірювань силової та 

освітлювальної електропроводки, електрообладнання та заземлюючих 

пристроїв будівель КНП Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 

Харківського району» у сумі 28 008,40 грн.; 

 - поточний ремонт каналізаційної мережі в Безлюдівському юридичному 

ліцею ім. Івана Підкопая за адресою: Харківська  Харківський район, смт 

Безлюдівка, вул. Перемоги буд. 144-а у сумі 150 375,94 грн.; 

 - на улаштування системи пожежної сигналізації, оповіщення про пожежу 

та передачі тривожних сповіщень в амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини Харківська область, Харківський район сел. Васищево, вул. Зелена 36 

у сумі 198 671,80 грн.; 

- на оплату консультаційних послуг у сфері стратегічного планування 

розвитку територіальної громади - 48 500,00 грн.; 

- на оплату інших послуг, щодо заміни віконних блоків та 

автогрейдування спортивної площадки у сумі 55 120,00 грн. 



Видатки спеціального фонду становлять 4 471 470,78 грн. (73,57% до 

плану), в т.ч.:  

- на придбання комплекту обладнання для облаштування спортивної 

площадки хокей і футбол: (Хокейні борти з захисною сіткою позаду обох воріт) 

за адресою: смт. Хорошеве Харківська область, Харківський р-н (напроти 

садівничого товариства «Чисті пруди») у сумі 600 000,00 грн.; 

- на співфінансування проекту HELP Клініка: доступність до якісних 

медичних послуг – 310 790,34 грн.; 

- на капітальний ремонт огорожі, благоустрій території та облаштування 

місця під сміттєві баки для збору ТПВ за адресою: Харківська 

область,Харківський район, сел. Безлюдівка, вул. Зміївська, 48 – 497 293,16 грн.; 

-  на облаштування майданчика (капітальний ремонт) для встановлення 

сцени по вул. Зміївська сел. Безлюдівка Харківського району Харківської 

області у сумі 999 098,00 грн.; 

- на співфінансування проету «Let’s do it!» - 448 200,00 грн.; 

- на 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 у сумі 21 315,79 грн.; 

- на капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, 

Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. Орєшкова, 49 у сумі 91 642,00 грн.; 

- на капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська область, 

Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 48 – 568 429,52 грн.; 

- на улаштування системи вентиляції в підвальному приміщені будівлі за 

адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. 

Зміївська, 48/2 (капітальний ремонт) – 417 067,33 грн.; 

- на 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. у сумі 15 740,00 грн.; 

- на капітальний ремонт м’якої покрівлі будівлі котельної за адресою: 

Харківська область, Харківський район, смт. Безлюдівка, в’їзд Мостобудівників, 

13 – 315 165,37 грн.; 

- на капітальний ремонт покрівлі будівлі за адресою: Харківська область, 

Харківський район, смт Безлюдівка вул. Перемоги № 85Л у сумі 186 729,27 грн. 

 

 На утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури, а саме на утримання світлофора в сел. Безлюдівка видатки 

загального фонду складають 36 000,00 грн. (93,19% до плану). 

 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету видатки загального 

фонду складають 1 215 859,39 грн. (94,92% до плану) в тому числі: 

-  на оплату послуг з прибирання дорогі від снігу на території 

Безлюдівської селищної ради, проведено видатки у сумі 86 460,00 грн. 



- на поточний ремонт (грейдерування) доріг Безлюдівської селищної 

громади  спрямовано 288 036,00 грн.; 

- на поточний ремонт дороги по вул. Слобідська в сел. Васищеве, 

Харківського району, Харківської області у сумі 566 090,44 грн.; 

- на поточний ремонт дороги по вул. Зелена в сел.. Лизогубівка, на 

Харківського району, Харківської області у сумі 275 272,95 грн. 

Видатки спеціального фонду складають 3 176 706,32 грн. (97,32% до 

плану). Вони були направлені на капітальний ремонт наступних об’єктів: 

- Капітальний ремонт ділянки дороги від вул. Перемоги до вул. 

Кооперативна в смт. Безлюдівка Харківського району Харківської області у сумі 

1 693 581,58  грн.  

- Капітальний ремонт дорожнього покриття вулиці Тиха с. Котляри 

Харківського району Харківської області – 1 483 124,74 грн. 

 

На сплату членських внесків до асоціації органів місцевого 

самоврядування видатки загального фонду у 2021 році складають 2 000,00 грн. 

(100% до плану). 

 

Інша діяльність 

 

По галузі «Інша діяльність» у 2021 році по загальному фонду витрачено 

на: 

- заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха у сумі 98 900 грн. (98,90% до плану) на створення місцевого 

матеріального резерву, згідно Номенклатури та обсягів для виконання заходів, 

спрямованих на запобігання, ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і 

природного характеру та їх наслідків у Безлюдівській селищній раді; 

- на забезпечення діяльності місцевої пожежної команди №3 видатки 

загального фонду складають 1 389 644,27 грн. (78,59% до плану), в тому числі: 

заробітна плата – 988 697,51 грн. (99,97%), 

нарахування на оплату праці – 218 759,46 грн. (99,97%) 

оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв – 123 007,30 грн. (35,06% до 

плану). 

За спеціальним фондом селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 

видатки не планувались і, відповідно, не здійснювались. 

 

Міжбюджетні трансферти 

 

Відповідно до угод про міжбюджетні трансферти за звітний період 

здійснено фінансування цільових субвенцій, а саме: 

- Південній міській раді для утримання гуртків дитячої та юнацької 

творчості (ЦДЮТ) у сумі 822 338,95 гр.; 

- Височанській селищній раді для відшкодування витрат на оплату праці 

педагогічних працівників КПСМНЗ «Бабаївська музична школа» Височанської 

селищної ради у сумі 346 565,00 грн.; 



- Районному бюджету Харківського району у загальній сумі 355 745,60 

грн. в тому числі; на утримання військовослужбовців, які мешкають у ДП 

«Клінічний санаторій «Роща» ПрАТ «Укрпрофоздоровлення» (смт. Пісочин, 

вул. Санаторна, 46, код ЄДРПОУ 02648627) у сумі 99 745,60 грн. та 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 у 

сумі 256 000 грн.; 

- Мереф’янській міській раді для функціонування постійно-діючої 

військово-лікарської комісії при Харківському РТЦК та СП, до складу якої 

входять лікарі КНП «Мереф’янська центральна районна лікарня» у сумі 

299 985,00 грн. 

- Державній установі «Темнівська ВК №100» на виконання заходів 

«Комплексної регіональної програми «Правопорядок на 2021-2025 роки» у сумі 

300 000,00 грн. 

- ГУ ДСНС України в Харківській області на виконання заходів 

«Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2024 роки» у сумі 50 000 грн.;   

 - Головному Управлінню Національної Поліції в Харківській області на 

виконання Програма "Поліцейський офіцер громади" Безлюдівіської селищної 

ради на 2021 - 2023 р. у сумі 1 116 000,00 грн.; 

 - ДергачівськоМУ міжрайонноМУ відділу Управління  Служби безпеки 

України в Харківській області на виконання «Комплексної  Програми по 

захисту державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної 

цілісності України, протидії тероризму, корупції та організованій злочинній 

діяльності на території Безлюдівської селищної ради Харківської області на  

2021-2024 роки» у сумі 50 000 грн.; 

 - Обласному бюджету Харківської обласної ради 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 у сумі 5 133,00 грн. 

 

 

 

Начальник фінансового відділу   

Безлюдівської селищної ради                                               Марина ПОЖИДАЄВА 
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Код 

бюджетно

ї 

класифіка Найменування Річний план

Уточнений 

річний план

Фактично 

надійшло

(+/-) 

відхилення 

до року

% 

виконання 

за рік

11010100

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 57122800,00 74596930,00 82772066,81 8175136,81 110.96

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 0,00 3386000,00 3998825,38 612825,38 118.10

11010400

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 2978200,00 2978200,00 2994113,66 15913,66 100.53

11010500

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 702500,00 702500,00 474872,08 -227627,92 67.60

11020200

Податок на прибуток підприємств та 

фінансових установ комунальної 

власності 0,00 0,00 7319,97 7319,97 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) 324000,00 550000,00 710768,69 160768,69 129.23

13030100

Рентна плата за користування надрами 

для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення 0,00 0,00 6230,07 6230,07 0.00

13030200

<Код виключено з бюджетної 

класифікації згідно наказу №827 від 

30.12.2020 року> 557800,00 0,00 0,00 0,00 0.00

13030800

Рентна плата за користування надрами 

для видобування природного газу 425500,00 749200,00 1967594,65 1218394,65 262.63

13030900

Рентна плата за користування надрами 

для видобування газового конденсату 31100,00 31100,00 36360,74 5260,74 116.92

13040100

Рентна плата за користування надрами 

для видобування корисних копалин 

місцевого значення 0,00 557800,00 0,00 -557800,00 0.00

14021900 Пальне 1784700,00 1961700,00 2294910,42 333210,42 116.99

14031900 Пальне 6652800,00 6982800,00 7796726,22 813926,22 111.66

14040000

Акцизний податок з реалізації 

суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів 516000,00 2344000,00 2720635,15 376635,15 116.07

Додаток №1

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022р.

Про затвердження звіту про виконання 

Безлюдівської селищного бюджету за 2021 р.

(20526000000)

(код бюджету)

Виконання доходів по загальному та спеціальному фонду Безлюдівської селищної ради

за 2021 рік

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД



18010100

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 18700,00 18700,00 18836,93 136,93 100.73

18010200

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості 151100,00 404100,00 462115,50 58015,50 114.36

18010300

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 356500,00 850500,00 949498,20 98998,20 111.64

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки, сплачений  

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості 7711600,00 9139004,00 9876379,80 737375,80 108.07

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 9644100,00 9944100,00 10259402,40 315302,40 103.17

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 5421400,00 5521400,00 6190502,73 669102,73 112.12

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 675500,00 1187500,00 1667098,09 479598,09 140.39

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1402600,00 1402600,00 1304889,85 -97710,15 93.03

18011000 Транспортний податок з фізичних осіб 0,00 13000,00 4797,67 -8202,33 36.91

18011100

Транспортний податок з юридичних 

осіб 0,00 77000,00 90086,67 13086,67 117.00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 673000,00 1673000,00 1876490,08 203490,08 112.16

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 15028500,00 17531688,00 19580508,09 2048820,09 111.69

18050500

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків 580000,00 580000,00 606200,13 26200,13 104.52

21081100

Адміністративні штрафи та інші 

санкції 0,00 0,00 340,00 340,00 0.00

21081500

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 0,00 54000,00 54000,00 0,00 100.00

21081700

Плата за встановлення земельного 

сервітуту 73100,00 73100,00 84340,92 11240,92 115.38

22010300

Адміністративний збір за проведення 

державної реєстрації юридичних осіб,  

фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань 0,00 0,00 9690,00 9690,00 0.00

22012500

Плата за надання інших 

адміністративних послуг 11700,00 11700,00 17669,15 5969,15 151.02



22012600

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 108000,00 179000,00 218662,00 39662,00 122.16

22080400

Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 148500,00 148500,00 119535,83 -28964,17 80.50

22090100

Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування  11200,00 11200,00 11937,77 737,77 106.59

22090400

Державне мито, пов`язане з видачею та 

оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян 

України  6400,00 6400,00 697,00 -5703,00 10.89

24060300 Інші надходження  72500,00 132500,00 136000,37 3500,37 102.64

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 9700,00 9700,00 9700,00 0,00 100.00

41033900

Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 44606300,00 44606300,00 44606300,00 0,00 100.00

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 0,00 1893300,00 1893300,00 0,00 100.00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 68640,00 68640,00 68640,00 0,00 100.00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на 

забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти 

«Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного 

бюджету 0,00 700901,00 695152,70 -5748,30 99.18

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 0,00 38141,00 38141,00 0,00 100.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 180930,00 1167404,00 1118553,72 -48850,28 95.82

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров`я за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 639339,00 893371,00 893370,87 -0,13 100.00

Усього (без врахування трансфертів) 113189800,00 143799222,00 159320103,02 15520881,02 110.79

Усього 158694709,00 193176979,00 208643261,31 15466282,31 108.01



Код 

бюджетно

ї 

класифіка

ції Найменування Річний план

Уточнений 

річний план

Фактично 

надійшло

(+/-) 

відхилення 

до року

% 

виконання 

за рік

19010100

Екологічний податок, який 

справляється за викиди в атмосферне 

повітря забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами забруднення 

(за винятком викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю) 13500,00 13500,00 14148,49 648,49 104.80

19010200

Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти 3400,00 3400,00 370,36 -3029,64 10.89

19010300

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях 

чи на об`єктах, крім розміщення 

окремих видів відходів як вторинної 

сировини 2600,00 2600,00 4177,60 1577,60 160.68

21110000

Надходження коштів від відшкодування 

втрат сільськогосподарського і 

лісогосподарського виробництва  0,00 0,00 138037,80 138037,80 0.00

24062100

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

діяльності 0,00 0,00 5558,72 5558,72 0.00

25010100

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 2055100,00 2055100,00 1236003,55 -819096,45 60.14

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 0,00 64670,30 64670,30 0.00

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 327700,00 327700,00 940959,76 613259,76 287.14

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 1082898,00 1060786,09 -22111,91 97.96

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади  128500,00 128500,00 225485,16 96985,16 175.47

Усього (без врахування трансфертів) 2530800,00 2530800,00 2629411,74 98611,74 103.90

Усього 2530800,00 3613698,00 3690197,83 76499,83 102.12

Безлюдівський селищний голова                                                                           Микола КУЗЬМІНОВ

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД



грн.

0150 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 21 213 568,32 95,47 % -1 006 372,68

0160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

7 860 318 7 126 676,86 90,67 % -733 641,14

1010 Надання дошкільної освіти 18 096 426 16 333 215,51 90,26 % -1 763 210,49

1021 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти

25 927 108 22 041 323,91 85,01 % -3 885 784,09

1026 Надання загальної середньої 

освіти міжшкільними 

ресурсними центрами

3 537 304 3 329 689,05 94,13 % -207 614,95

1031 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти

44 606 300 39 721 079,16 89,05 % -4 885 220,84

1061 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти

485 920 343 199,77 70,63 % -142 720,23

1141 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти

4 983 858 4 965 946,71 99,64 % -17 911,29

1142 Інші програми та заходи у сфері 

освіти

310 860 171 272,00 55,10 % -139 588,00

1160 Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників

573 474 567 972,82 99,04 % -5 501,18

1181 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 39 311,00 100,00 % 0,00

% виконання 

до плану з 

початку року

Додаток № 2

до рішення XІХ сесії VIІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 р.

Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського 

селищного бюджету за 2021 р.

(20526000000)

                                                                                         (код бюджету)                                                                                            

Виконання видатків селищного бюджету Безлюдівської селищної ради за 2021 рік   

Загальний фонд

Уточнений 

план з початку 

року

Виконання за 

2021 рік
ВідхиленняКод Найменування



1182 Виконання заходів, спрямованих 

на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

417 936 412 187,70 98,62 % -5 748,30

1200 Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми 

потребами

68 640 68 640,00 100,00 % 0,00

1210 Надання освіти за рахунок 

залишку коштів за субвенцією з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

освітніми потребами

38 141 38 141,00 100,00 % 0,00

2111 Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

1 497 980 1 301 857,19 86,91 % -196 122,81

2142 Програми і централізовані 

заходи боротьби з 

туберкульозом

131 300 131 298,88 100,00 % -1,12

2144 Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет

1 166 831 1 165 576,69 99,89 % -1 254,31

2145 Централізовані заходи з 

лікування онкологічних хворих

100 000 33 024,00 33,02 % -66 976,00

2152 Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я

426 680 381 350,65 89,38 % -45 329,35

3031 Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно 

до законодавства

10 000 5 004,24 50,04 % -4 995,76

3032 Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв'язку

36 000 19 645,08 54,57 % -16 354,92

3033 Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим 

категоріям громадян

3 545 000 3 545 000,00 100,00 % 0,00

3035 Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на 

залізничному транспорті

50 000 50 000,00 100,00 % 0,00

3140 Оздоровлення та відпочинок 

дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що 

здійснюються за рахунок коштів 

на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

406 260 406 260,00 100,00 % 0,00



3160 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

191 299 191 298,56 100,00 % -0,44

3241 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

5 756 695 5 733 318,76 99,59 % -23 376,24

3242 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

1 505 140 1 494 447,40 99,29 % -10 692,60

4030 Забезпечення діяльності 

бібліотек

1 267 794 1 108 204,39 87,41 % -159 589,61

4060 Забезпечення діяльності палаців 

i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

4 467 602 4 195 722,30 93,91 % -271 879,70

5011 Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

230 000 196 867,00 85,59 % -33 133,00

5031 Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

2 607 822 2 607 456,68 99,99 % -365,32

6011 Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового 

фонду

625 427 586 157,00 93,72 % -39 270,00

6014 Забезпечення збору та вивезення 

сміття і відходів

983 700 505 575,28 51,40 % -478 124,72

6020 Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

11 043 818 10 975 389,09 99,38 % -68 428,91

6030 Організація благоустрою 

населених пунктів

3 531 567 2 583 860,87 73,16 % -947 706,13

7130 Здійснення  заходів із 

землеустрою

120 050 50 504,40 42,07 % -69 545,60

7370 Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку територій

752 182 711 916,46 94,65 % -40 265,54

7442 Утримання та розвиток інших 

об’єктів транспортної 

інфраструктури

38 630 36 000,00 93,19 % -2 630,00

7461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

1 280 884 1 215 859,39 94,92 % -65 024,61

7680 Членські внески до асоціацій 

органів місцевого 

самоврядування

2 000 2 000,00 100,00 % 0,00

8110 Заходи із запобігання та 

ліквідації надзвичайних ситуацій 

та наслідків стихійного лиха

100 000 98 900,00 98,90 % -1 100,00

8130 Забезпечення діяльності місцевої 

пожежної охорони

1 768 251 1 389 644,27 78,59 % -378 606,73



9770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету

1 796 755 1 673 949,55 93,17 % -122 805,45

9800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

350 000 349 985,60 100,00 % -14,40

174 955 204 159 118 297,54 90,95 % -15 836 906,46

грн.

0150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад

601 070 589 109,40 98,01 % -11 960,60

0160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

135 000 133 482,00 98,88 % -1 518,00

1010 Надання дошкільної освіти 1 374 300 902 981,14 65,70 % -471 318,86

1021 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти

1 359 600 1 153 164,16 84,82 % -206 435,84

1026 Надання загальної середньої 

освіти міжшкільними 

ресурсними центрами

263 700 191 873,47 72,76 % -71 826,53

1061 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти

1 325 100 952 242,54 71,86 % -372 857,46

1160 Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників

85 000 78 758,00 92,66 % -6 242,00

1181 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 28 795,00 100,00 % 0,00

1182 Виконання заходів, спрямованих 

на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної 

середньої освіти «Нова 

українська школа» за рахунок 

субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам

282 965 282 965,00 100,00 % 0,00

2111 Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

274 400 183 110,00 66,73 % -91 290,00

Відхилення

ВСЬОГО:

Спеціальний фонд (разом)

% виконання 

до плану з 

початку року

Виконання за 

2021 рік
Код Найменування

Уточнений 

план з початку 

року



3241 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

124 136 125 198,49 100,86 % 1 062,49

4060 Забезпечення діяльності палаців 

i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

100 000 0,00 0,00 % -100 000,00

5031 Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

15 000 15 000,00 100,00 % 0,00

6020 Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

2 886 505 2 872 723,89 99,52 % -13 781,11

6030 Організація благоустрою 

населених пунктів

4 671 700 4 634 573,05 99,21 % -37 126,95

7130 Здійснення  заходів із 

землеустрою

49 064 49 063,12 100,00 % -0,88

7310 Будівництво об'єктів житлово-

комунального господарства

2 944 110 2 004 697,83 68,09 % -939 412,17

7321 Будівництво освітніх установ та 

закладів

3 333 488 2 057 583,58 61,72 % -1 275 904,42

7324 Будівництво установ та закладів 

культури

18 017 509 2 768 164,09 15,36 % -15 249 344,91

7350 Розроблення схем планування та 

забудови територій 

(містобудівної документації)

100 000 0,00 0,00 % -100 000,00

7370 Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку територій

6 078 244 4 471 470,78 73,57 % -1 606 773,22

7461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

3 264 237 3 176 706,32 97,32 % -87 530,68

7691 Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади

128 500 0,00 0,00 % -128 500,00

8340 Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів

19 500 0,00 0,00 % -19 500,00

9770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету

6 012 5 133,60 85,39 % -878,40

9800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

1 167 200 1 166 000,00 99,90 % -1 200,00

48 635 135 27 842 795,46 57,25 % -20 792 339,54

Безлюдівський селищний голова                                                                           Микола КУЗЬМІНОВ

ВСЬОГО:



                                                                                                                               ПРОЄКТ 

 
 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

                                                ХІХ сесія   VIIІ скликання 
                                                     Р І Ш Е Н Н Я                                                       

від 23 лютого 2022року          

 

Про звернення до центральної влади  

та правоохоронних органів України  

щодо необхідності посилення боротьби 

з колаборантами. 

 

Враховуючи звернення депутатів депутатської фракції “СЛУГА 

НАРОДУ” у Безлюдівську селищну раду VIII скликання, відповідно до 

статті 25 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

депутатської етики, правопорядку, законності та зв᾽язків з громадськими 

організаціями, Безлюдівська селищна рада 

                                                   В И Р І Ш И Л А: 

1. Схвалити звернення депутатів Безлюдівської селищної ради до 

Президента України В. Зеленського, Голови Служби безпеки України 

І. Баканова,  Генерального прокурора І. Венедіктової, Міністра 

внутрішніх справ України Д. Монастирського, виконувача обов’язків 

Директора Державного бюро розслідувань О. Сухачова щодо 

необхідності посилення боротьби з колаборантами. (додаток №1). 

2.  Направити Звернення до центральної влади та 

правоохоронних органів 

 України. 

3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну 

комісію селищної ради з депутатської діяльності, депутатської етики, 

правопорядку, законності та зв᾽язків з громадськими організаціями 

(Арестов Ю.О.). 

 

 

 

 

Безлюдівський селищний голова                 Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 
Рішення підготував: 

Депутат селищної ради Аксьонова О.М., 749-61-04 



                                                      
                                                                                       Додаток  

до  рішення ХІХ сесіїї VIIІ скликання  

Безлюдівської селищної ради  

Харківського району 

Харківської області 

від 23 лютого  2022 року 

                                                                            

                                                    ЗВЕРНЕННЯ 

депутатів Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 

області до Президента України В. Зеленського, Голови Служби безпеки 

України І. Баканова,  Генерального прокурора І. Венедіктової, Міністра 

внутрішніх справ України Д. Монастирського, виконувача обов’язків 

Директора Державного бюро розслідувань О. Сухачова щодо необхідності 

посилення боротьби з колаборантами 

Сьогодні наша держава опинилася в дуже непростому становищі - на 

сході України уже восьмий рік триває війна. Але ж ми бачимо серйозні 

зусилля української влади, а також наших міжнародних партнерів, щоб на 

Донбасі запанував мир і щоб досягнутий він був виключно політико-

дипломатичним шляхом. 

У цій ситуації надзвичайно важливо зберігати впевненість у своїх силах, 

у нашій армії, мати холодний і тверезий розум, щоб діяти виважено й 

виключно в інтересах України, майбутнього нашого народу. 

Тому ми, депутати Безлюдівської селищної ради, підтримуємо дії 

Президента України Володимира Зеленського, спрямовані на захист 

національних інтересів і територіальної цілісності держави. 

Професійний рівень наших військових за останні роки дуже серйозно 

зріс. Упевнені, що й міжнародна спільнота підтримає нашу державу, не дасть 

можливості реалізувати будь-які антиукраїнські сценарії. 

Також нам важливо не забувати, що в Україні є окремі люди, котрі 

працюють проти національних інтересів, проти України. Відповідно, державні 

органи мають посилити боротьбу з такими зрадниками, людьми, які 

розколюють суспільство, розхитують політичну ситуацію, навіть якщо все це 

прикривається красивими патріотичними гаслами. 

У нинішніх умовах усім нам важливо об’єднатися, працювати заради 

нашої держави, і дбати про добробут кожної нашої громади, бо саме з таких 

більших чи менших громад складається Україна. А будуть єдиними й 

сильними громади – буде єдиною і сильною вся наша держава! 

 

Безлюдівський селищний голова                                   Микола КУЗЬМІНОВ                                         



ПРОЄКТ 

 
 

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ  сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 лютого  2022 року 

 

Про внесення змін до рішення Х сесії VIIІ скликання «Про створення 

Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Безлюдівської селищної ради 

Відповідно до Положення про центр професійного розвитку 

педагогічних працівників, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 29.07.2020р. №672,  з метою приведення у відповідність 

штатного розпису Комунального закладу «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради у повному обсязі, 

розглянувши пояснювальну записку начальника відділу освіти Безлюдівської 

селищної ради Павленко В.Г., на підставі ст. ст. 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійних комісій 

з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 

1. Внести зміни до пункту 3 та додатку 1 рішення Безлюдівської селищної 

ради Х сесії VIII скликання від 15 червня 2021 року «Про створення 

Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних 

працівників» Безлюдівської селищної ради (далі – Центру) в частині 

затвердження штатної чисельності Центру та викласти її в новій редакції, а 

саме: 

затвердити штатну чисельність Комунального закладу «Центр 

професійного розвитку педагогічних  працівників» Безлюдівської селищної 

ради у кількості 4 штатних одиниць ( додається). 

2. Головному бухгалтеру відділу освіти Безлюдівської селищної ради 

Гайденко Л.Л. внести зміни до штатного розпису, у відповідності до 

затвердженої структури. 



3.  Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай 

А.Б.). 

 

 Безлюдівський селищний голова    Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення підготував: 

Начальник відділу освіти   

Вікторія Павленко 0662533446 



 

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ВІДДІЛ ОСВІТИ  

вул. Зміївська, 48 сел. Безлюдівка, Харківський район, Харківська область, 62489, 

тел. (063)939-68-38, е-mail: osvita-bezl@dniokh.gov.ua Код ЄДРПОУ 44094653 

10.02.2022 № 01-27/169 

 

 

Безлюдівському селищному 

голові 

Миколі КУЗЬМІНОВУ 

 

 

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради просить Вас на черговій сесії 

Безлюдівської селищної ради розглянути питання, щодо внесення змін до 

штатного розпису Комунального закладу «Центр професійного розвитку 

педагогічних працівників» Безлюдівської селищної ради та зменшення 

кількості штатних одиниць з 7 осіб до 4, а саме: 

директор Центру – 1 шт. одиниця; 

консультант – 2,5 шт. одиниці; 

психолог – 0,5 шт. одиниці; 

ВСЬОГО – 4 шт. одиниці 

 

 

 

Начальник відділу освіти     Вікторія ПАВЛЕНКО 

 

 

 
Олександра Петухова 0683434679 

 

mailto:osvita-bezl@dniokh.gov.ua


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням ХІХ сесіїБезлюдівської 

селищної ради VIII скликання 

від 23 лютого 2022 року 

 

 

 

 

№  

З/П 

Назва установи та посад Кількість 

штатних 

одиниць 

Комунальний заклад «Центр професійного розвитку педагогічних  

працівників» Безлюдівської селищної ради 

1.  Директор 1 

2.  Консультант 2, 5 

3.  Психолог 0,5 

 ВСЬОГО: 4 

 

 

 

Начальник відділу освіти    Вікторія ПАВЛЕНКО 
 



ПРОЄКТ 
 

 

 
 УКРАЇНА                                       

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання 

 

 
від 15 лютого 2022 року     

   
                                                        

Про звіти старост старостинських округів 

Безлюдівської селищної ради за 2021 рік 
 

Заслухавши звіти старост Безлюдівської селищної ради, керуючись 

«Положенням про старост Котлярівського, Хорошівського, Васищівського, 

Лизогубівського старостинських округів», що затверджене на І сесії VIII 

скликання (ІІ етап) від 10 грудня 2020 року, керуючись Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1.  Звіти старост Безлюдівської селищної ради про проведену роботу за 

2021 рік, взяти до відома. 

2. Старостам: 

- виконувати доручення Безлюдівського селищного голови та 

виконавчого комітету, контролювати дотримання правил використання 

об’єктів комунальної власності територіальної громади, що розташовані на 

підвідомчій території; 

 -  контролювати дотримання на підвідомчій території правил 

благоустрою; 

 - проводити інформування населення підвідомчої території щодо 

роботи старости. 

3. Секретарю селищної ради розмістити звіти на веб-сайті селищної ради 

протягом 5 днів із дня прийняття рішення. 

 

             

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 

 
Рішення підготував: 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету А. Підкопай (066)797-00-32 



Додаток  

до рішення  ХІХ сесія Безлюдівської селищної  

ради VIIІ скликання від 23 лютого 2022  

«Про звіти старост  

старостинських округів 

Безлюдівської селищної ради за 2021 рік 

 

 

 

Звіт 

старости Котлярівського старостинського округу 

за  2021 року 

 

         Керуючись Конституцією та Законами України, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів, Статутом Безлюдівської селищної ради, Положенням про 

старосту та іншими нормативно-правовими актами, що визначають порядок його 

діяльності, звітую про роботу Котлярівського старостинського округу за  2021 рік. 

      До Котлярівського старостинського округу входить село Котляри та село 

Мовчани. 

      Станом на 1 січня 2022 року чисельність зареєстрованого населення  нашого 

округу становить 2230осіб, із них:  села Котляри склала  2021 особа , села 

Мовчани- 209 осіб. У минулому році народилося 17 дітей, померло 34 особи. 

     У селі Котляри проживає 9 багатодітних сімей, де виховується 30 дітей, 8 дітей 

перебувають під опікою. 

    Соціальними працівниками обслуговується 27 людей похилого віку, які 

потребують стороннього догляду. 

        У селі Котляри працює  поштове відділення зв»язку, амбулаторія сімейного 

типу, культурологічний центр, сільська бібліотека.  Також працюють  продуктові 

магазини,   кіоски та    магазин господарських товарів, які забезпечують населення 

необхідними продуктами харчування, промисловими  та господарськими 

товарами. 

Території біля установ утримуються в належному стані, прибираються кладовища 

та пам»ятні місця. 

       Відповідно до покладених на мене повноважень я є членом виконавчого 

комітету Безлюдівської селищної ради, представляю інтереси жителів села 

Котляри та села Мовчани. 

      Сприяю підготовці документів, що подаються до Безлюдівської селищної ради 

та виконавчого органу, виконанню на території округу селищної ради Програми 

соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням 

селищної ради. 

       Беру участь у засіданнях виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради, 

відвідую сесії Безлюдівської селищної ради. 

      Прийом громадян здійснюється за місцем роботи в межах робочого часу та в 

позаурочний час за місцем проживання жителів сіл. 



 Надається допомога жителям громади щодо переадресації заяв різного характеру, 

пропозицій, інформацій посадовим особам селищної ради та її виконавчого 

комітету.  

     У роботі старості допомогає діловод Тетяна Собенко. 

     Протягом  року Котлярівським старостинським округом здійснювалось 

ведення погосподарського обліку та видача довідок для оформлення субсидії, 

допомоги малозабезпеченим родинам, видаються довідки у межах наданих 

повноважень, а саме:      

-  видано довідок різного характеру – 302 шт., 

-  перевірено та складено - 15 актів фактичного проживання ( не проживання) 

осіб на території Безлюдівської селищної ради  

- виписано квитанцій для сплати за земельний податок – 455 шт.; 

-  зареєстровано померлих 112 чоловік; 

- прийнято заяв на матеріальну допомогу – 36 шт.; 

- надано відповідь Харківському районному відділу філії Державної установи  

«Центр пробації» відносно перевірки факту мешкання – 4 шт. (Статінова 

Артема, Вільчинського Євгена, Мольки Євгена, Бондаренко Івана). 

        Передано до відділу реєстрації  ксерокопії паспортів, ідентифікаційних  

кодів та свідоцтв про народження дитини- 330 шт. 

              Проведено роботу та складено акт приймання-передачі картотеки 

реєстраційного обліку місця проживання / перебування фізичних осіб.  

Здійснювала облік та передавала до бухгалтерії селищної ради дані  

лічильників вуличного освітлення. 

Передавала показники газових лічильників в «Харківгаз» та  

КП «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради. 

          За зверненням мешканців села приймаю заявки на заміну    

енергозберігаючих ламп вуличного освітлення. 

Зверталася в земельний відділ щодо вирішення питань меж земельних 

ділянок  

та неодноразово виїжджала  з комісією на місце звернення. 

Приймала участь у засіданнях адміністративної комісії. 

Разом з першим заступником селищного голови Юрієм Світличним, 

депутатами Анатолієм Чепурко, Ігорем Лучаніновим було проведено дві  

зустрічі з мешканцями села Котляри та села Мовчани. 

За зверненням мешканців сіл продовжили вуличне освітлення по вулиці  

Молодіжна, вулиця Садова, вулиця Центральна. 

Частково  відремонтували дорогу по вулиці Тиха. 

Силами мешканців округу за кошти громади було пофарбовано дитячі  

майданчики по вулиці Тиха, вулиці Польова, вулиці Миру, вулиці Мовчанівська.  

За допомогою мешканців громади та працівників благоустрою було 

покошено  

траву на узбіччях доріг до вулиці Садова , вулиці Польова та біля гаражів. 

Вирубано кущі від гаражів до провулку Польовий. 

              Було підготовлено необхідні дані та надано відповідь на заяви, громадян, 

щодо збільшення земельного податку в 2021 році 



              Надані письмові відповіді щодо громадян,, які не подали декларації про 

свій майновий стан та доходи до податкових інспекцій. 

               Надано відповідь на лист ПРАТ «Харківенргозбут» щодо реєстрації місця 

проживання громадян,які мають заборгованість за  електроенергію. 

              Надається інформація та копії необхідних документів відносно 

реєстрації/зняття з реєстрації місць проживання фізичних осіб та видачі 

 додатків 13. 

              Було проінформовано та роздано мешканцям повідомлення від податкової 

інспекції, щодо сплати податку на нерухомість. 

               Ведеться облік військовозобов»язаних, здійснюється оповіщення 

військовозобов»язаних та призовників, складаються списки юнаків до приписки 

до призовної дільниці, ведеться облік учасників АТО та учасників бойових дій. 

Ведеться облік всіх пільгових категорій, які проживають на території округу.  

             За зверненням військовозобов»язаних постійно вносяться поновлені дані 

до карток первинного обліку.          

                Надається інформація військовозобов»язаним відносно переліку 

документів необхідних для оформлення відстрочки від військової служби за 

сімейними  обставинами та за станом здоров»я.    

                                 

             За участі волонтерського руху COMPASS CAMP діти нашого округу 

відпочили    в  літньому таборі  в селі Мирне Краснокутського району.   

                 Кожної суботи та неділі проводилися дозвілля для дітей наших сіл в які 

входили тренування з футболу та гра з пейнтболу. 

          За допомогою відділу культури Безлюдівської селищної ради були 

організовані культурно-масові заходи, а саме:         

  - діти нашого округу приймали участь у флешмобі до Дня вишиванки. 

  -   до дня захисту дітей було проведено свято «Разом веселіше».            

  - було організовано свято для дітей «До побачення літо». 

  -  привітали дітей, які в цьому році пішли в перший клас, вручили їм 

     подарунки.  

  -   до дня фізкультури і спорту на міні футбольному полі села Котляри  було  

проведено футбольний матч дітей селища Безлюдівки та села Котлярів, де наші 

діти зайняли перше та третє місце. Матч у відповідь було проведено у селищі  

Васищево з дітьми села Котляри та селища Безлюдівки, де наші футболісти 

зайняли перше та друге місця. 

  -  на міні футбольному полі було проведено свято до  30 річчя Незалежності  

України. 

-  було проведено  свято День села, де були вручені грамоти, подарунки,  

призи. 

     Благодійною організацією «Благодійний фонд «Добро і людяність» 

нашим  

дітям було надано  120 подарунків.     

      На території округу проводяться тренування футбольних команд чотири  

рази в неділю, а також працює танцювальний гурток три рази в неділю. 

До новорічних свят видано 230 новорічних подарунки дітям 2011-2020 року  



народження.     

 Завершуючи звіт, хочу висловити подяку  селищному голові, працівникам 

селищної ради, робітникам всіх установ та закладів, членам виконкому, 

депутатам, всім, хто  підтримує нас, хто дає поради, хто допомагає і словом і ділом, 

тих, хто не просто критикує, а вносить пропозиції з покращення життя громади, 

тим, хто робить наш Котлярівський старостинський округ кращим. 

 

 
 

  Староста Котлярівського старостинського округу                 Антоніна Пеженко 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

старости по Лизогубівському старостинському округу 

за 2021 році   

 

 У 2021 року по Лизогубівському старостинському округу були проведені 

такі роботи: 

- Мешканці населених пунктів сільської ради приймали активну участь у 

наведенні належного санітарного стану на території при проведенні акції  

«За чисте довкілля». У березні – квітні, серпні 2021року було проведено 11 

суботників по прибиранню прилеглої території до соснового бору та 

території соснового бору. Було вивезено на сміттєзвалище 80 кубів твердого 

побутового сміття. 

- Було проведено 6 суботників по наведенню належного санітарного стану на 

кладовищах в селі Лизогубівка, Шубіне, Хмарівка. Вивезено на 

сміттєзвалище 30 кубів твердого побутового сміття. 

- У квітні, серпні 2021 року проведено поточний ремонт пам’ятника загиблим 

воїнам в селі Лизогубівка та стели односельцям, загиблим на різних фронтах 

у роки Другої Світової війни. 

- У травні, серпні  2021 року було організовано роботи по благоустрою 

дитячих і спортивних майданчиків в кожному населеному пункті. 

- Приведено в належний стан знак «Харківський район». 

- Було організовано покладання квітів до пам’ятника загиблим воїнам в селі 

Лизогубівка 9 Травня до Дня Перемоги і 22 червня до Дня скорботи. 

- 19 серпня 2021 року було проведено свято, присвячене 30-й річниці 

Незалежності України, Дню Державного Прапора України,  

77-й річниці визволення села  Лизогубівка від німецько-фашистських 

загарбників. 

- 11 жовтня 2021 року проведена зустріч з учасниками бойових дій, 

присвячена Дню захисників та Захисниць України. Учасникам бойових дій 

були вручені пам’ятні подарунки. 

- У грудні 2021 року проведена зустріч з учасниками ліквідації аварії на 

Чорнобильській АЕС. Учасникам були вручені пам’ятні подарунки. 

- Від старостинського округу учням Лизогубівського ліцею в День Святого 

Миколая були вручені солодкі подарунки. 

- Разом з відділом культури проведено 2 свята: для дітей до Дня захисту дітей, 

для мешканців населених пунктів до Дня Конституції України. 

- Проводилась систематична робота по роз’ясненню серед населення про 

необхідність подвірного вивозу побутового сміття та систематичної оплати 

кожним домоволодінням за ці послуги. 

- Проводилась роз’яснювальна робота серед населення про необхідність 

оплати земельного податку за 2021 рік. 

- Доводились до відома мешканців Лизогубівського старостинського округу 

рішення Безлюдівської селищної ради та рішення виконкому Безлюдівської 

селищної ради. 



- Проводився прийом громадян по роз’ясненню чинного законодавства 

України. 

- Сприяла виділенню матеріальної допомоги  7 мешканцям населених пунктів 

старостинського округу, сім’ї яких опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

- Складено 6 актів по заявам громадян щодо постійного місця проживання. 

- Була присутня на 7 сесіях Безлюдівської селищної ради, на яких були 

розглянуті такі питання та доведені до відома мешканців сільської ради на 

прийомах громадян і 7 зустрічах:  

- Про розроблення програми соціально-економічного розвитку Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2025 роки. 

- Затвердження Програми забезпечення засобами медичного призначення для 

протиепідемічного захисту населення від коронавірусу  COVID-19 на 2021 

рік. 

- Затвердження програм у сфері медицини на 2021-2023 роки: «Здорова мати 

– здорова дитина»; імунопрофілактики населення, боротьби із 

захворюванням на туберкульоз; лікарського забезпечення мешканцям 

Безлюдівської селищної ради, які страждають на рідкісні (орфанні) 

захворювання; «Цукровий діабет»; наданню адресної грошової допомоги 

хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на території 

Безлюдівської селищної ради та отримують програмний гемодіаліз. 

- Про заборону облаштування Хорошівської площі буріння, облаштування та 

підключення свердловин №1,2,3, буріння 3-х водних свердловин для 

водозабезпечення процесу буріння вищеперерахованих свердловин, 

будівництво установки підготовки газу (УПГ), будівництво газопроводувід 

УПГ до газопроводу передачі товарної продукції на території Харківського 

району Харківської області, ТОВ «НАФТОГАЗРОЗРОБКА» (код ЄДРПОУ 

39598105). 

- Про передачу прав замовника робіт за проєктом «Реконструкція 

приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної 

зали, їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська обл., Харківський 

р-н, с. Лизогубівка, вул.Шкільна, №22. Коригування.  

- Про затвердження рішення виконавчого комітету від 09.09.2021 року № 383 

«Про  затвердження  кошторисної частини робочого проекту: на 

«Реконструкцію приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних класів за адресою: 

Харківська обл., Харківський р-н, с. Лизогубівка, вул. Шкільна, 22. 

Коригування».. 

Староста  

Лизогубівського старостинського округу        Олександра Кануннікова  

 

 



Звіт  

старости Васищівського старостинського округу  

за 2021 році 

 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами звітую про роботу старости Васищівського старостинського 

округу за 2021 рік.  

Я, Макаров Олександр Вячеславович -  староста селища Васищеве, у  своїй 

роботі керувався законодавчими актами України та актами селищної ради. 

Виконував доручення Безлюдівської селищної ради, виконавчого комітету та 

селищного голови, а також виконував інші обов’язки визначені законодавством 

України в межах своїх  повноважень. 

 За посадою я є членом виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради, 

представляю інтереси жителів селища Васищеве та села Подольох. Сприяю у 

підготовці документів, що подаються до Безлюдівської селищної ради, та 

виконавчого органу, сприяю виконанню на території округу програми соціально-

економічного та культурного розвитку, затверджених рішенням Безлюдівської 

селищної ради, беру участь у засіданнях виконавчого комітету, а також у 

засіданнях сесій, та комісій Безлюдівської селищної ради. 
 

 Прийом громадян здійснюється за місцем роботи щодня в межах робочого 

часу з 8-00 год. до 17-00 год., а також в позаурочний час. Здійснюється моніторинг 

дотримання прав і законних інтересів громадян Васищівського старостинського 

округу. Надаються пропозиції щодо, ремонту доріг комунальної власності, 

вуличного освітлення та благоустрою села. Приймаю від членів громади селища 

Васищеве та села Подольох заяви, адресовані органам та посадовим особам 

селищної ради, та передаю їх за призначенням. Здійснюється облік, ведення, та 

зберігання по господарських книг. Також видаються довідки в межах наданих 

повноважень, копії документів створені Васищівською селищною радою. 

 Протягом року видано довідок різного характеру – 295, перевірено та 

складено – 31 акт обстеження матеріально-побутових умов проживання. 

 Станом на 31 грудня 2021 року в селищі Васищеве, мешкає 6073 в селі  

Подольох 281. 

 За звітний період померло 85 чоловік, народилась 31 дитина. 

 Разом із першим заступником селищного голови Юрієм Світличним, 

секретарем виконавчого комітету Анастасією Підкопай, секретарем селищної 

ради Яною Стасєвою, депутатами Антоном Шматько, Олегом Черевко та Іриною 

Чуб була проведена зустріч з мешканцями села Подольох, де порушувались такі 

питання: 

 - встановлення дитячого майданчику; 

 - встановлення баків під скло та пластик; 



 - встановлення зупинки громадського транспорту; 

 - встановлення знаку про обмеження швидкості руху. 

 Разом із депутатом Антоном Шматько було проведено зустріч з 

мешканцями багатоповерхового будинку, 17 по вулиці 8-березня, де 

порушувались такі питання: 

 - капітальний ремонт внутрішньо будинкових систем водопостачання та 

каналізаційної системи. 

 Разом із депутатом Іриною Чуб, та Віктором Шептурою було проведено 

зустріч з мешканцями вулиці 1-го Травня та Новопроектної, де порушувались такі 

питання: 

 - частково відсутнє вуличне освітлення по вулиці 1- го Травня; 

 - відсутність автобусу так як ці вулиці віддалені від центру селища       

    Васищеве; 

 - відсутність аптеки; 

 - поганий мобільний зв’язок. 

 У селищі Васищеве працює, бібліотека, відділення Укрпошти, відділення 

Нової пошти, три аптеки, центр первинної медико-санітарної допомоги, 

ветеринарний пункт. На території селища є Свято -Дмитрівський храм.  

Санітарний стан селища, на даний час задовільний. Силами працівників 

благоустрою постійно підтримуються у належному санітарному стані узбіччя 

автотраси Харків-Зміїв, дороги до села Подольох та вулиця Шевченка. На 

території селища діє послуга з прибирання та вивезення твердих побутових 

відходів, яку надає ТОВ "Комунсервіс-2018". Як староста під час спілкування з 

мешканцями селища постійно провожу роз’яснювальну роботу з необхідності 

обов’язкового подвірного вивезення ТПВ. 

 За звітний період на території Васищівського старостинського округу 

проведені наступні роботи: 

• встановлено вуличне освітлення по вулиці Красна; 

• встановлено вуличне освітлення по провулку Горького; 

• встановлено вуличне освітлення по провулку Кудрявому; 

• встановлене нове освітлення на будівлі ДНЗ; 

• встановлено освітлення на пішохідному переході по вул. Орешкова,220;  

• встановлено 25 світлодіодних світильників взамін старих; 

• замінено біля 30 лампочок вуличного освітлення; 

• спилено два аварійних дерева по вулиці Студена; 

• спилено аварійне дерево по вулиці Зелена;   

• проводилось вирубування чагарників по вулиці Вишнева; 

• проводилось вирубування чагарників по вулиці Шевченка; 

• під час акції «Зелена весна» проведені два суботника по прибиранню 

території кладовища та братської могили у центрі селища, а також 

пам’ятного знаку герою Радянського Союзу Орєшкову С. М.; 



• проведені два суботника місцевими жителями села Подольох; 

• проведено грейдування ґрунтових доріг; 

• проведено фарбування дитячих майданчиків та завезено пісок; 

• встановлено охоронну сигналізацію у будівлі Васищівського 

старостинського округу; 

• зроблено кімнату для патрульної поліції у будівлі Васищівського 

старостинського округу; 

• встановлено дитячий майданчик по вулиці Лісна у селі Подольох; 

• встановлено чотири баки під пластик та скло по вулиці Лісна у селі 

Подольох;  

• проведений ремонт дороги з твердим покриттям по вулиці Лісна у селі 

Подольох;  

• проведений ремонт дороги з твердим покриттям по вулиці Слобідська; 

• проведений ремонт внутрішньо дворової дороги з твердим покриттям по 

вулиці Орєшкова біля будинку 83В;  

• місцевими жителями разом з  працівникам благоустрою Васищівського 

старостинського округу, проведено ямковий ремонт дороги з твердим 

покриттям по вулиці Шевченка та вулиці 1-Травня;  

• проведений ремонт даху житлового будинку по вулиці Вишнева,2; 

• проведений ремонт даху житлового будинку по вулиці Орешкова,83; 

• управляючою компанією ТОВ "Комунсервіс-2018" у двох під’їздах 

житлового будинку по вулиці Орєшкова, 5 встановлені пластикові вікна; 

• управляючою компанією ТОВ "Комунсервіс-2018" у під’їзді житлового 

будинку по вулиці Орєшкова,21 встановлені пластикові вікна та частково 

відремонтована каналізація;  

• управляючою компанією ТОВ "Комунсервіс-2018" у під’їзді житлового 

будинку по вулиці 8-березня,14 встановлені пластикові вікна та частково 

відремонтована каналізація;  

• пофарбовано пішохідний міст через річку Студенок та встановлено 

освітлення; 

• пофарбовано зупинку громадського транспорту по вулиці Орешкова; 

• проведено ремонт огорожі міні футбольного поля; 

• додатково встановлені нові сміттєві баки; 

• проведені гуляння з нагоди Масляної; 

• в травні місяці на передодні свята Дня Перемоги були перепоховані останки 

солдат загиблих під час другої світової війни (знайдені пошуковцями на 

території селища); 

• проведено свято до Дня захисту дітей; 

• проведено свято до Дня села; 

• проведено свято для дітей селища до Дня Святого Миколая; 

• у зимовий період велася розчистка доріг від снігових заметів, дороги та 

пішохідні доріжки посипалися піском та сіллю. 

Діти селища приймали участь у флешмобі до Дня вишиванки, який було 

внесено до книги рекордів України. 



Вихованці гуртків Васищівського селищного клубу постійно приймають 

участь та виборюють перші місця у конкурсах різного рівня. 

 Щомісяця здійснюю облік  та  передаю 

до  виконавчого  комітету  Безлюдівської селищної ради 

дані  показників  лічильників, встановлених в комунальних закладах,  а 

також дані показників лічильників вуличного  освітлення. 

 В старостинському окрузі ведеться облік військовозобов’язаних, 

здійснюється оповіщення військовозобов’язаних та призовників, складаються 

списки юнаків для приписки до призивної дільниці, ведеться облік учасників АТО.

 Ведеться облік всіх пільгових категорій, які проживають на території 

округу. 

 Не допускаю на території нашого округу дій чи бездіяльності, які можуть 

зашкодити інтересам територіальної громади та держави. Дотримуюсь правил 

службової етики, встановлених законодавчими актами України. Працюю для 

покращення умов життя та побуту населення нашого округу. 

 Наприкінці звіту хочу подякувати селищному голові Миколі Моколайовичу 

Кузьмінову, всім працівникам ради, депутатам селищної ради Віктору 

Миколайовичу Шептурі, Юрію Івановичу Шматько, Антону Юрійовичу Шматько 

та Олегу Володимировичу Черевко, всім, хто підтримує нас, хто дає поради, хто 

допомагає і словом, і ділом, тим, хто не просто критикує, а і вносить пропозиції 

по покращенню життя громади, тим, хто робить наш Васищівський 

старостинський округ кращим. 

 

 

 

Староста  

Васищівського старостинського округу                         Олександр МАКАРОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Звіт 

старости Хорошівського старостинського округу  

за 2021 рік 

Керуючись Конституцією України, Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Положенням про старосту та іншими нормативно-

правовими актами звітую про свою роботу за період з 03.01.2021 року по 

31.12.2021 року. 

У своїй роботі я керувався законодавчими актами України, актами селищної 

ради. Виконував доручення Безлюдівської селищної ради та її виконавчого 

комітету, селищного голови, здійснював надання інформації та виконував інші 

обов’язки визначені законодавством України в межах своїх повноважень. 

До складу Хорошівського старостинського округу входить один населений 

пункт смт Хорошеве. 

В селищі працює Комунальний заклад «Хорошівський заклад дошкільної 

освіти (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради, який розрахований на 150 місць, 

на данний момент виховується 115 дітей, Комунальний заклад «Хорошівський 

ліцей» Безлюдівської селищної ради, де навчається 311 дітей. 

Медична допомога населенню смт Хорошеве надається Комунальним 

Некомерційним підприємством «Центр Первинної медичної сімейної допомоги» 

Безлюдівської селищної ради № 3, також в приміщенні працює аптечний пункт. 

Для розвиту культури і духовності в селищі працюють заклади культури: 

Будинок культури та філія бібліотеки. 

На території працює 19 торгівельних магазинів, відділення зв’язку Укрпошта, 

Нова пошта, перукарня. 

Як староста, брав участь у всіх пленарних засіданнях Безлюдівської селищної 

ради, іі виконавчого комітету та в нарадах різного спрямування, де представляю 

інтереси мешканців селища. Виконую доручення селищної ради, її виконавчого 

комітету та селищного голови, інформую їх про виконання доручень, здійснюю 

прийом громадян. 

Письмових звернень від громадян надійшло 6, які потребували вирішення було 

направлено до Безлюдівської селищної ради. По всім зверненням надано відповіді. 

За характером порушених у зверненнях питань головне місце займають питання 

комунальної та соціальної сфер: капітальний ремонт доріг, водопровідних мереж, 

ремонт зовнішнього освітлення, якісне надання послуги електропостачання. 

Одним з показників роботи є листування у різні інстанції для вирішення 

проблем селища – надається допомога мешканцям селища щодо пере адресації 

заяв різного характеру, пропозицій, інформацій посадовим особам селищної ради, 

її виконавчого комітету та інших інстанцій. 

Як один iз напрямкiв роботи надання адмiнiстративних послуr населенню є 

видача довiдок та актiв рiзноманiтного характеру громадянам, в межах наданих 

повноважень, так всього в 2021 роцi видано 793 довiдки.  

Протягом 2021 року на територiї селища було виконано наступні заходи: 



- пiдтримувався задовiльний санiтарний стан на території селища, проводились 

заходи по обкосу карантинних трав ( вулиця Миру, Дачна, Культури, Дружби, 

Фрунзе Тимура, Сонячна),  

- вирубка сухих дерев, чагарникiв ( вулиця Культури, Миру, Озерна, Дачна, 

Монастирська, Сонячна),  

- в належному станi пiдтримувалась братська могила розташована по вул. Миру;  

- постiйно ведуться роботи по прибиранню стихiйних звалищ смiття бiля 

кладовищ, лісосмугах. 

- Постiйно проводиться робота серед населення з питання заключення договорiв 

на вивiз смiття, прибирання прилеглих територiй. Також робота проводиться з 

керiвниками органiзацiй, головами садових товариств.  

- На територiї селища облаштовано майданчики де встановлено контейнери для 

збору смiття, сортування його. Також проводиться дворовий вивiз смiття. 

Проводиться роз'яснювальна робота з головами садових товариств щодо 

заключення договорiв на вивiз смiття, прибирання nрилеглих територiй 

товариств.  

- Пiдтримується в робочому станi система вуличного освітлення селища, 

постiйно вiдслiдковується стан освiтлення вулиць. 

- За 2021 рiк добавлено - 36 свiтлових точок ( провулок Горького, Дружний, 

Весняний, Монастирський, вулиця Миру, Весняна, Щаслива, Дачна, 

Матросова, Сонячна, Сторожівська, Горького, Монастирська, 8-го Березня, 

Кар’єрна). 

-  Проведено капiтальний ремонт центрального водогону по вул. Шевченко – 

300м. 

- проведено ямковий ремонт доріг з асфальтовим покриттям ( вулиця Сонячна, 

Миру, Дружби)  

- Проведено грейдерування дорiг по вулицях Дачнiй, Дружби, Перемоги, 

Фрунзе Тимура, Культури). Сплановано i розчищено грейдером узбiччя доріг.  

- Встановлено поручнi при пiдйомi по вулицi Дружби, приведено в належний 

вигляд дорожнi вiдбойники ( вулиця Сонячна, Дружби).  

- Встановлено дитячий iгровий майданчик бiля Будинку культури, по вулиці 

Дружби.  

- Силами батькiв при допомозi селищноi ради приведено в належний порядок 

дитячий майданчик по вулицi Фрунзе Тимура.  

- Закуплено обладнання для встановлення хокейного і футбольного 

майданчику.  

- Початок моєї роботи припав на зимовий перiод. При складних природних 

умовах нам все таки вдалося проводити чистку i посипку дорiг щоб 

забезпечити безперебiйний рух транспорту. На даний момент цi роботи також 

продовжуємо.  

 

Звiтнiй перiод вiдзначився тим, що побудоване в попереднi роки 

пiдтримувалось в належному станi. На жаль, вкрай проблемним питанням 

залишається наша культура та піклування про навколишнє природне середовище, 

коли всупереч здоровому глузду створюються стихiйнi смiттєзвалища та 



викидається смiття в недозволених мiсцях, а проводити постiйно прибирания всiх 

смiтникiв практично неможливо. Недарма народна мудрiсть каже: «Чисто не там, 

де прибирають, а там, де не СМIТЯТЬ».  

Але не зважаючи на всi труднощi, якi виникли передi мною на першому роцi 

роботи на посадi старости, я впевнений, що мене почують, i ми вiдновим темпи 

розвитку селища. 

 

 Звiтуючи сьогоднi перед вами про свою роботу, сподiваюсь на те, що в 

обговореннi звiту, даючи об’єктивну оцiнку роботи старости, внесете конкретнi 

пропозицiї щодо вдосконалення дiяльностi в подальшому.  

 

Хочу подякувати за спiвпрацю всiм жителям селища та керiвництву 

територiальної громади.  

 

Всiм бажаю здоров'я, наснаги та впевненостi у завтрашньому днi ! ! ! 

 

Староста Хорошівського старостинського округу                    Анатолій ТОПЧІЙ 

 

  
 

 
 

 
 



ПРОЄКТ 

                                                            
 

   УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIIІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

від 23 лютого 2022 року  

 

Про внесення змін до рішення 

ХVІІІ сесії Безлюдівської 

селищної ради VІІІ скликання 

від 24.12.2021 року «Про бюджет 

Безлюдівської селищної 

територіальної громади на 2022 

рік» та додатків до нього (зі 

змінами) 

(20526000000)              
(код бюджету) 

 

 

              Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «Про 

місцеве самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

              Внести зміни до рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради VІІІ 

скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік») та додатків до нього (зі змінами) 

(20526000000) (код бюджету), виклавши їх у новій редакції: 

 

«1. Визначити на 2022 рік: 

доходи селищного бюджету у сумі 210 627 401 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету – 207 981 089 гривень та доходи 

спеціального фонду селищного бюджету – 2 646 312 гривень згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

видатки селищного бюджету у сумі 255 677 197 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду селищного бюджету – 203 605 242 гривень та видатки 

спеціального фонду селищного бюджету – 52 071 955 гривень; 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 4 375 847 



гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 49 425 643 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів селищного бюджету у розмірі 

300 000 гривень, що становить 0,15 відсотків видатків загального фонду 

селищного бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд селищного бюджету у розмірі 500 000 гривень, що 

становить 0,25 відсотків видатків загального фонду селищного бюджету, 

визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

селищного бюджету на 2022 рік у розрізі відповідальних виконавців за 

бюджетними програмами згідно з додатками 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

4. Затвердити на 2022 рік обсяги капітальних вкладень у розрізі 

інвестиційних проектів згідно з додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію 

місцевих/регіональних програм у сумі 72 971 217 гривень згідно з додатком 6 

до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік: 

6.1. До доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, 

визначені статтями 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені у 

статті 97, 101 Бюджетного кодексу України та Законом України "Про 

Державний бюджет України 2022 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 2022 рік: 

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 

Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону 

України "Про Державний бюджет України 2022 рік"; 

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 

Бюджетного кодексу України. 

8. Визначити на 2022 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 відділу 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 відділу 

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,  

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 2022 рік, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення 

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 

видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у 

кошторисі. 

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 відділу 

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 бюджет Безлюдівської територіальної громади. 

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 в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно 

до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.).» 

 

Безлюдівський селищний голова                           Микола КУЗЬМІНОВ 

Рішення підготував: 

начальник фінансового відділу 

Пожидаєва М.В., 749-61-04  



Пояснювальна записка  

до рішення ХІХ сесії VIІI скликання від 23 лютого 2022 р. селищної ради 

"Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради 

VІІІ скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік»" та додатків до нього (зі змінами) 

(20526000000)  
(код бюджету) 

 

 

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 вільних залишків бюджетних коштів загального фонду 

селищного бюджету, що утворились станом на 01.01.2022 року, збільшуються 

планові асигнування по загальному фонду в сумі 39 681 119 грн.:  

 

1. По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада у сумі 

7 140 607 грн., з наступних КТПКВК МВ: 

- 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 17 400 грн. на придбання 

меблів, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 64 251 грн. 

на оплату технічної підтримки веб-сайту та на оплату інших послуг для 

створення умов, щодо сталої роботи селищної ради; 

 

- 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 

(крім комунальних)» у сумі 30 000 грн. на оплату послуг з поточного ремонту 

автомобіля; 

 

-  0111021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної» по 

КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 206 900 грн.; 

- 0111026 «Надання загальної середньої освіти міжшкільними 

ресурсними центрами» по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі                

20 000 грн.; 

 

- 0113241 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення» для  розпорядника коштів третього 

рівня КУ "Центр надання соціальних послуг"  Безлюдівської селищної 

ради по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 432 943 грн., по КЕКВ 2120 
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«Нарахування на заробітну плату» у сумі 95 247 грн., по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 61 400 грн. на придбання 

палива, плавно-мастильних матеріалів, автозапчастин, по КЕКВ 2240 «Оплата 

послуг (крім комунальних)» у сумі 24 000 грн. на оплату технічного огляду, 

страхування, ремонту  автомобілів, по КЕКВ 2800 «Інші поточні видатки» у 

сумі 2 000 грн. на видатки зі сплати адміністративних послуг, щодо реєстрації 

права власності транспортних засобів; 

 

- 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у 

сумі 469 319 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі       

103 250  грн.; 

 

- 0115011 «Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у сумі 

17 550 грн. на придбання печаток та рюкзаків для дитячої футбольної команди; 

 

- 0116020 «Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги» по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти підприємствам 

(установам, організаціям)» у сумі 3 463 673 грн. для одержувача коштів 9 

рівня, а саме: 

- КП «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради у сумі 3 187 173 грн. 

надання фінансової підтримки по заробітній платі, на оплату енергоносіїв та 

комунальних послуг; 

- КП «КОМУНЕНЕРГО» у сумі 276 500 грн. надання фінансової 

підтримки на: 

- виготовлення технічної документації для очисних будівель та споруд за 

адресою Хорошеве вул. Фрунзе Тимура у сумі 48 500 грн.; 

- на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для 

обслуговування очисних будівель та споруд за адресою Хорошеве вул. Фрунзе 

Тимура у сумі 30 000 грн.; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт водопроводу пров. Горького, смт. Хорошеве у сумі 49 500 грн.; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт водопроводу вул. Зелена, смт. Хорошеве у сумі 49 500 грн.; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт водопроводу вул. Чайковського, смт. Безлюдівка у сумі 49 500 грн.; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт водопроводу вул. Орєшкова, смт. Васищево у сумі 49 500 грн.; 

 

- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2240 

«Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 151 000 грн., в тому числі: 



 3 

- на виконання топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки навколо 

ТП №887 для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт вуличного освітлення по вул. Дачна в смт. Хорошеве у сумі 38 000 грн.; 

- на виконання топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки навколо 

ТП №124 для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт вуличного освітлення по вул. Молодіжна,  вул. Шкільна в смт. 

Хорошеве у сумі 17 000 грн.; 

- на виконання топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки навколо 

ТП №513 для виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт вуличного освітлення по вул. Спортивна, вул. Шкільна в смт. Хорошеве 

у сумі 17 000 грн.; 

- на виконання топографо-геодезичної зйомки земельної ділянки навколо 

ТП №1023 для виготовлення проектно-кошторисної документації на 

капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Богдана Хмельницького в с. 

Котляри у сумі 17 000 грн.; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт вуличного освітлення по вул. Шубінська в с. Шубіне від КТП 978 у сумі 

30 000 грн.; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації на капітальний 

ремонт вуличного освітлення по вул. Федора Блудова, вул. Миру, вул. 

Будівельників, вул. Грушевського, вул. Єсеніна в смт. Безлюдівка від КТП 438 

у сумі 32 000 грн.; 

 

- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 

719 566 грн. в тому числі: 

- на оплату послуг по демонтажу, монтажу та заміні віконних блоків і 

дверей будівлі за адресою: Харківська область, Харківський район, смт 

Безлюдівка, вул. Перемоги №85 Л у сумі 48 491 грн.;   

- на поточний ремонт баскетбольного майданчику в с. Хорошево у сумі 

571 075 грн.;   

- на оплату послуг, з метою використання їх результатів при розробці 

Стратегії розвитку Безлюдівської селищної територіальної громади на період 

до 2027 року (Стратегія) у сумі 100 000 грн.;     

 

- 0117461 «Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету» по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 16 800 грн. на придбання 

дорожніх знаків, по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі      

1 396 308 грн. в тому числі: 

 - на проведення поточного середнього ремонту автомобільної дороги 

«під’їзд до села Хмарівка» у сумі 300 000 грн.; 

- на проведення поточного середнього ремонту автомобільних дороги 

«під’їзд до села Гусина Поляна» у сумі 600 000 грн.; 

- на проведення поточного середнього ремонту автомобільних дороги 

«під’їзд до села Подольох» у сумі 300 000 грн.; 
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- на виготовлення топографо-геодезичної зйомки для виготовлення 

проектно-кошторисної документації на будівництво світлофорного об’єкту на 

перехресті вул. Орєшкова та вул. Слобідська в смт. Васищеве у сумі                  

49 500 грн.; 

- на виготовлення проектно-кошторисної документації по об’єкту: 

"Капітальний ремонт перехрестя вул. Кооперативна та вул. Зміївська з 

влаштуванням світлофорного об’єкта в смт. Безлюдівка Харківського району 

Харківської області" у сумі 49 840 грн.; 

- на розробку проектно-кошторисної документації для виконання 

будівництва світлофорного об’єкта  по  вул. Кооперативна (район 

Безлюдівського юридичного ліцею) в смт. Безлюдівка Харківського району 

Харківської області" у сумі 48 484 грн.; 

- на розробку проектно-кошторисної документації для виконання 

будівництва світлофорного об’єкта  по  вул. Зміївська (район адміністративної 

будівлі Безлюдівської селищної ради) в смт. Безлюдівка Харківського району 

Харківської області" у сумі 48 484 грн.; 

 

  

2. По головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Безлюдівської 

селищної ради у сумі 105 000 грн. по наступним КТПКВК МВ: 

- 3719770 «Інші субвенції з місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні 

трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 5 000 грн. 

надання цільової субвенції до обласного бюджету Харківської області для 

забезпечення виготовлення бланків посвідчень батьків та дитини з багатодітної 

сім’ї;  

- 3719800 «Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на 

виконання програм соціально-економічного розвитку регіонів» по КЕКВ 2620 

«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 

100 000 грн. надання цільової субвенції Головному управлінню Національної 

поліції в Харківській області на виконання заходів програми «Поліцейський 

офіцер громади» Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 рр. на придбання 

паливно-мастильних матеріалів для безперебійного функціонування двох 

службових автомобілів «Рено Дастер» на території громади. 

 

по спеціальному фонду (з відповідною передачею коштів із загального фонду) у 

сумі 29 124 893 грн.: 

1. По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада у сумі 

6 576 000 грн. по наступним КТПКВК МВ: 

- 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 

«Придбання обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі   

310 500 грн. на придбання меблів та техніки; 

 

-  0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» у сумі 5 992 018 грн. в тому числі: 
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- на капітальний ремонт будівлі Комунального закладу «Васищівський 

заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» за 

адресою: Харківська область Харківський район, смт Васищеве, вулиця 

Вишнева, 2Е у сумі 2 662 565 грн.; 

- на 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, 2 Е у сумі 2 164 903 грн.; 

- на капітальний ремонт вимощення та їдальні будівлі Комунального 

закладу «Хорошівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської 

селищної ради» за адресою: Харківська область, Харківський район, смт. 

Хорошеве, площа Димитрова, 5 у сумі 1 164 550 грн.; 

 

- 0114060 «Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших клубних закладів» по КЕКВ 3132 «Капітальний 

ремонт інших об’єктів» на капітальний ремонт будівлі за адресою: Харківська 

область, Харківський район, сел.. Безлюдівка, площа Стадіонна, 2к у сумі 

894 598 грн.; 

 

- 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування житлового» по КЕКВ 

3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» у сумі 139 213 грн. 

на капітальний ремонт зовнішньої та внутрішньої будинкової мережі 

електропостачання житлового будинку по вул. Миру, 1 с. Котляри 

Харківського району Харківської області; 

 

- 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 731 303 грн. в тому числі на : 

- відновлення елементів благоустрою братської могили воїнів-визволителів 

у Великій Вітчизняній війні 1941-1945 рр. (капітальний ремонт) за адресою: 

вул. Миру, в смт. Хорошево, Харківського р-ну, Харківської обл. у сумі    

293 576 грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Фрунзе Тимура, вул. 

Станційній, тупик Станційний, вул. Залізничній, пров. Залізничний в смт. 

Хорошево від КТП 503 Харківського району Харківської області у сумі   

240 622 грн.; 

- капітальний ремонт вуличного освітлення по вул. Фрунзе Тимура, вул. 

Східній, вул. Станційній, вул. Польовій, вул. Залізничній в смт. Хорошево від 

КТП 125 Харківського району Харківської області у сумі 197 105 грн.; 

 

- 0117324 «Будівництво установ та закладів культури» по КЕКВ 3142 

«Реконструкція інших об’єктів» у сумі 14 699 061 грн. на: 

- реконструкцію Васищевського селищного клубу за адресою: вул. 

Орешкова, 45 смт. Васищеве Харківського району Харківської області у сумі 

14 654 982 грн.; 

- коригування проектно-кошторисної документації на реконструкцію 

Васищевського селищного клубу за адресою: вул. Орешкова, 45 смт. Васищеве 
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Харківського району Харківської області по об’єкту: "Реконструкція 

Васищевського селищного клубу за адресою: вул. Орешкова, 45 смт. Васищеве 

Харківського району Харківської області (коригування)" у сумі 44 079 грн.; 

 

- 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у 

сумі 6 358 200 грн. в тому числі: 

- на 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. у сумі 1 207 177; 

- на 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 

у сумі  3 251 325 грн.; 

- на капітальний ремонт покрівлі будівлі КЗ «Хорошівський ліцей» 

Безлюдівської селищної ради за адресою: Харківська область, Харківський 

район, смт Хорошеве, вкл. Культури, №35/пров. Горького, №1 у сумі                   

1 899 698 грн.; 

 

2. По головному розпоряднику коштів Відділ освіти Безлюдівської 

селищної ради  у сумі 3 059 619 грн. по наступним КТПКВК МВ: 

- 0611021 «Надання загальної середньої освіти» по КЕКВ 3132 

«Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 2 990 619 грн. на капітальний 

ремонт спортивної зали будівлі Комунального закладу "Васищівський ліцей 

Безлюдівської селищної ради" за адресою: вул. Орєшкова, 35 смт Васищеве 

Харківського району Харківської області; 

 

- 0611141 «Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти» по 

КЕКВ 3110 «Придбання обладнання і предметів довгострокового 

користування» у сумі   69 000 грн. на придбання комп’ютерної техніки; 

 

3. По головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Безлюдівської 

селищної ради у сумі 100 000 грн. по КТПКВК МВ 3719800 «Субвенція з 

місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів» по КЕКВ 3220 «Капітальні трансферти 

органам державного управління інших рівнів» надання цільової субвенції на 

придбання автомобіля спеціального призначення та обладнання до нього для 

Дергачівського міжрайонного відділу Управління СБ України в Харківській 

області. 

 

 

За рахунок залишку коштів освітньої субвенції 2021 року у сумі           

5 358 677 грн., збільшуються планові асигнування по головному розпоряднику 

коштів Відділ освіти Безлюдівська селищна рада по спеціальному фонду (з 

відповідною передачею коштів із загального фонду) по КТПКВК МВ 0611061 
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«Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по 

КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 5 358 677 грн. в тому 

числі на: 

- на капітальний ремонт їдальні та приміщень будівлі КЗ «Хорошівський 

ліцей» Безлюдівської селищної ради за адресою: Харківська область, 

Харківський район, смт Хорошеве, вул. Культури, №35/пров. Горького, №1 у 

сумі 2 544 161 грн. ; 

- на капітальний ремонт їдальні та приміщень будівлі Комунального 

закладу "Васищівський ліцей Безлюдівської селищної ради" за адресою: вул. 

Орєшкова, 35 смт Васищеве Харківського району Харківської області у сумі 

2 814 516 грн.;                

 

 

За рахунок залишків спеціальних коштів селищного бюджету, що 

утворились станом на 01.01.2022 року, від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у державній або 

комунальній власності та земельних ділянок, які знаходяться на території 

Автономної Республіки Крим (КБКД 33010100) збільшуються планові 

асигнування по спеціальному фонду по головному розпоряднику коштів 

Безлюдівська селищна рада у сумі 10 000 грн. по КТПКВК МВ 0117650 

«Проведення експертної грошової оцінки земельної ділянки чи права на неї» по 

КЕКВ 2281 «Дослідження і розробки, окремі заходи розвитку по реалізації 

державних (регіональних) програм» на проведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, що підлягає продажу. 

 

 

За пропозиціями головних розпорядників коштів селищного бюджету 

здійснюється перерозподіл асигнувань в межах затвердженого обсягу, 

зокрема: 

 По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада 

здійснюється переміщення виділених коштів по спеціальному фонду 

зменшуються планові асигнування у сумі 17 000 грн. по КТПКВК МВ  

0118340 «Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів» по КЕКВ 2282 

«Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені 

до заходів розвитку» та відповідно збільшуються планові асигнування по 

КТПКВК МВ  0118330 «Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації державних 

(регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку». 

 

 

 

Начальник фінансового відділу  

Безлюдівської селищної ради     Марина Пожидаєва 



(грн.)

усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

10000000 158 232 600,00 158 215 600,00 17 000,00 0,00

11000000 93 800 000,00 93 800 000,00 0,00 0,00

11010000 93 800 000,00 93 800 000,00 0,00 0,00

11010100 87 000 000,00 87 000 000,00 0,00 0,00

11010200 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

11010400 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00

11010500 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

13000000 1 585 600,00 1 585 600,00 0,00 0,00

13010000 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00

13010200 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00

13030000 885 600,00 885 600,00 0,00 0,00

13030100 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

13030800 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00

13030900 31 100,00 31 100,00 0,00 0,00

14000000 11 600 000,00 11 600 000,00 0,00 0,00

14020000 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

14021900 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

14030000 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00

14031900 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00

14040000 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00

18000000 51 230 000,00 51 230 000,00 0,00 0,00

18010000 30 430 000,00 30 430 000,00 0,00 0,00

18010100 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

18010200 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

18010300 860 000,00 860 000,00 0,00 0,00

18010400 10 800 000,00 10 800 000,00 0,00 0,00

18010500 9 950 000,00 9 950 000,00 0,00 0,00

18010600 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00

18010700 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00

18010900 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00

18050000 20 800 000,00 20 800 000,00 0,00 0,00

18050300 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00

18050400 18 500 000,00 18 500 000,00 0,00 0,00

18050500 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

Додаток №1

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 року Про внесення змін до 

рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 

24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами)

(20526000000)             

(код бюджету)

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2022 рік (зі змінами)
20526000000

(код бюджету)

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

Спеціальний фонд

2

Податкові надходження  

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості  

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати

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

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж заробітна плата

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

Внутрішні податки на товари та послуги  

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції)

Пальне

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних 

товарів (продукції) 

Пальне

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з 

Податковим кодексом України

Податок на майно

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів житлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 

фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений  

юридичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової нерухомості

Земельний податок з юридичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

Орендна плата з фізичних осіб

Єдиний податок  

Єдиний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок з фізичних осіб 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків



19000000 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00

19010000 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00

19010100 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00

19010300 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

20000000 2 820 812,00 448 500,00 2 372 312,00 0,00

21000000 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

21080000 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

21081700 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

22000000 316 300,00 316 300,00 0,00 0,00

22010000 215 100,00 215 100,00 0,00 0,00

22010300 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

22012500 15 100,00 15 100,00 0,00 0,00

22012600 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00

22080000 92 200,00 92 200,00 0,00 0,00

22080400 92 200,00 92 200,00 0,00 0,00

22090000 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

22090100 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

24000000 62 200,00 62 200,00 0,00 0,00

24060000 62 200,00 62 200,00 0,00 0,00

24060300 62 200,00 62 200,00 0,00 0,00

25000000 2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 0,00

25010000 2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 0,00

25010100 2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 0,00

30000000 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00

33000000 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00

33010000 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00

33010100 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00

50000000 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00

50110000 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00

161 310 412,00 158 664 100,00 2 646 312,00 77 000,00

40000000 49 316 989,00 49 316 989,00 0,00 0,00

41000000 49 316 989,00 49 316 989,00 0,00 0,00

41020000 2 939 200,00 2 939 200,00 0,00 0,00

41020100 2 929 500,00 2 929 500,00 0,00 0,00

41021000 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00

41030000 43 888 100,00 43 888 100,00 0,00 0,00

41033900 43 888 100,00 43 888 100,00 0,00 0,00

41040000 997 200,00 997 200,00 0,00 0,00

41040200 997 200,00 997 200,00 0,00 0,00

41050000 1 492 489,00 1 492 489,00 0,00 0,00

41053900 1 492 489,00 1 492 489,00 0,00 0,00

Х 210 627 401,00 207 981 089,00 2 646 312,00 77 000,00

Інші податки та збори 

Екологічний податок 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної 

сировини 

Неподаткові надходження  

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

Інші надходження  

Плата за встановлення земельного сервітуту

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 

Плата за надання адміністративних послуг

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,  

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Плата за надання інших адміністративних послуг

Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень

Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним майном  

Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності

Державне мито  

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування  

Інші неподаткові надходження  

Інші надходження  

Інші надходження  

Власні надходження бюджетних установ  

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

Доходи від операцій з капіталом  

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

Кошти від продажу землі  

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки Крим

Цільові фонди  

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади  

Усього доходів

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Офіційні трансферти  

Від органів державного управління  

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Базова дотація

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

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

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

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Інші субвенції з місцевого бюджету

Разом доходів



грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 45 049 796 -4 375 847 49 425 643 49 425 643

205000
Фінансування за рахунок залишків коштів на 

рахунках бюджетних установ

205100 На початок періоду 44 708 44 708

205200 На кінець періоду 44 708 44 708

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджету
45 049 796 -4 375 847 49 425 643 49 425 643

208100 На початок періоду 53 953 640 51 184 982 2 768 658 942 580

208200 На кінець періоду 8 903 844 6 145 186 2 758 658 932 580

208400

Кошти, що передаються  із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-49 415 643 49 415 643 49 415 643

Х Загальне фінансування 45 049 796 -4 375 847 49 425 643 49 425 643

600000 Фінансування за активними операціями 45 049 796 -4 375 847 49 425 643 49 425 643

602100 Залишки коштів на початок періоду 53 998 348 51 184 982 2 813 366 942 580

602200 Залишки коштів на кінець періоду 8 948 552 6 145 186 2 803 366 932 580

602400

Кошти, що передаються  із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-49 415 643 49 415 643 49 415 643

Х Загальне фінансування 45 049 796 -4 375 847 49 425 643 49 425 643

Безлюдівській селищний голова

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання

Додаток № 2

Фінансування за типом кредитора

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 року Про 

внесення змін до рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської 

селищної ради VІІІ скликання від 24.12.2021 року «Про 

бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами)

(20526000000)             

(код бюджету)

Спеціальний фонд

20526000000

Фінансування селищного бюджету  на 2022 рік (зізмінами)

(код бюджету)

Код

Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Микола КУЗЬМІНОВ

Усього
Загальний 

фонд

1



(грн.)

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 105 979 336,00 102 515 663,00 56 221 766,00 17 559 703,00 3 463 673,00 40 122 859,00 38 239 147,00 1 703 712,00 89 026,00 0,00 38 419 147,00 146 102 195,00

0110000 105 979 336,00 102 515 663,00 56 221 766,00 17 559 703,00 3 463 673,00 40 122 859,00 38 239 147,00 1 703 712,00 89 026,00 0,00 38 419 147,00 146 102 195,00

0100 34 363 521,00 34 363 521,00 23 972 417,00 4 373 155,00 0,00 310 500,00 310 500,00 0,00 0,00 0,00 310 500,00 34 674 021,00

0110150 0150 0111 32 458 794,00 32 458 794,00 22 411 166,00 4 373 155,00 0,00 310 500,00 310 500,00 0,00 0,00 0,00 310 500,00 32 769 294,00

0110160 0160 0111 1 904 727,00 1 904 727,00 1 561 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904 727,00

1000 26 747 196,00 26 747 196,00 14 747 442,00 7 035 487,00 0,00 10 072 772,00 8 496 672,00 1 576 100,00 0,00 0,00 8 496 672,00 36 819 968,00

0111010 1010 0910 22 441 384,00 22 441 384,00 11 486 039,00 6 808 587,00 0,00 10 072 772,00 8 496 672,00 1 576 100,00 0,00 0,00 8 496 672,00 32 514 156,00

0111021 1021 0921 206 900,00 206 900,00 0,00 206 900,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 206 900,00

0111026 1026 0921 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

0111141 1141 0990 3 978 912,00 3 978 912,00 3 261 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 978 912,00

0111142 1142 0990 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

2000 2 043 528,00 2 043 528,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 043 528,00ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

ОСВІТА

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти 

міжшкільними ресурсними центрами

з них

видатки

розвитку

4

Безлюдівська селищна рада

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

Безлюдівська селищна рада

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

20526000000

(код бюджету)

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом

усього
видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку
усього

Додаток №3

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 року Про внесення змін до 

рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 

24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» та додатків до нього (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

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2022 рік (зі змінами)



0112111 2111 0726 1 618 758,00 1 618 758,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 618 758,00

0112142 2142 0763 198 270,00 198 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 270,00

0112145 2145 0763 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

0112152 2152 0763 116 500,00 116 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 500,00

3000 15 801 076,00 15 801 076,00 7 838 758,00 0,00 0,00 110 612,00 0,00 110 612,00 89 026,00 0,00 0,00 15 911 688,00

0113031 3031 1030 10 620,00 10 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 620,00

0113032 3032 1070 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

0113033 3033 1070 3 764 790,00 3 764 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 764 790,00

0113035 3035 1070 53 100,00 53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 100,00

0113140 3140 1040 439 700,00 439 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 439 700,00

0113160 3160 1010 246 295,00 246 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 295,00

0113210 3210 1050 4 989,00 4 989,00 4 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 989,00

0113241 3241 1090 9 705 536,00 9 705 536,00 7 834 669,00 0,00 0,00 110 612,00 0,00 110 612,00 89 026,00 0,00 0,00 9 816 148,00

0113242 3242 1090 1 546 046,00 1 546 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 546 046,00

4000 8 229 517,00 8 229 517,00 3 817 255,00 2 687 238,00 0,00 4 171 198,00 4 171 198,00 0,00 0,00 0,00 4 171 198,00 12 400 715,00

0114030 4030 0824 1 831 028,00 1 831 028,00 767 890,00 593 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 831 028,00

0114060 4060 0828 6 398 489,00 6 398 489,00 3 049 365,00 2 094 126,00 0,00 4 171 198,00 4 171 198,00 0,00 0,00 0,00 4 171 198,00 10 569 687,00

5000 4 032 313,00 4 032 313,00 2 839 027,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 4 055 313,00

0115011 5011 0810 343 700,00 343 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 700,00

0115031 5031 0810 3 688 613,00 3 688 613,00 2 839 027,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 3 711 613,00

6000 9 623 791,00 6 160 118,00 1 211 580,00 3 042 093,00 3 463 673,00 1 670 516,00 1 670 516,00 0,00 0,00 0,00 1 670 516,00 11 294 307,00

0116011 6011 0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 213,00 139 213,00 0,00 0,00 0,00 139 213,00 139 213,00
Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 

з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)

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

Організація та проведення громадських робіт

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення

Надання інших пільг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства

Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

Централізовані заходи з лікування онкологічних 

хворих

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги



0116014 6014 0620 1 044 700,00 1 044 700,00 0,00 446 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 044 700,00

0116020 6020 0620 3 463 673,00 0,00 0,00 0,00 3 463 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463 673,00

0116030 6030 0620 5 115 418,00 5 115 418,00 1 211 580,00 2 596 043,00 0,00 1 531 303,00 1 531 303,00 0,00 0,00 0,00 1 531 303,00 6 646 721,00

7000 2 444 906,00 2 444 906,00 0,00 0,00 0,00 23 747 261,00 23 567 261,00 0,00 0,00 0,00 23 747 261,00 26 192 167,00

0117321 7321 0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

0117324 7324 0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699 061,00 14 699 061,00 0,00 0,00 0,00 14 699 061,00 14 699 061,00

0117370 7370 0490 719 566,00 719 566,00 0,00 0,00 0,00 6 358 200,00 6 358 200,00 0,00 0,00 0,00 6 358 200,00 7 077 766,00

0117442 7442 0456 38 232,00 38 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 232,00

0117461 7461 0456 1 663 108,00 1 663 108,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 3 663 108,00

0117650 7650 0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

0117680 7680 0490 24 000,00 24 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 24 000,00

0117691 7691 0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00

8000 2 693 488,00 2 693 488,00 1 795 287,00 421 730,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 2 710 488,00

0118130 8130 0320 2 693 488,00 2 693 488,00 1 795 287,00 421 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 693 488,00

0118330 8330 0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

0600000 91 328 625,00 91 328 625,00 56 566 616,00 13 557 898,00 0,00 11 849 096,00 11 163 496,00 685 600,00 0,00 0,00 11 163 496,00 103 177 721,00

0610000 91 328 625,00 91 328 625,00 56 566 616,00 13 557 898,00 0,00 11 849 096,00 11 163 496,00 685 600,00 0,00 0,00 11 163 496,00 103 177 721,00

0100 2 522 024,00 2 522 024,00 1 934 888,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2 542 024,00

0610160 0160 0111 2 522 024,00 2 522 024,00 1 934 888,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2 542 024,00

1000 88 806 601,00 88 806 601,00 54 631 728,00 13 557 898,00 0,00 11 629 096,00 10 943 496,00 685 600,00 0,00 0,00 10 943 496,00 100 435 697,00

0611021 1021 0921 32 698 834,00 32 698 834,00 9 600 159,00 13 122 778,00 0,00 5 615 619,00 4 930 019,00 685 600,00 0,00 0,00 4 930 019,00 38 314 453,00

0611026 1026 0921 4 497 240,00 4 497 240,00 3 077 002,00 435 120,00 0,00 332 800,00 332 800,00 0,00 0,00 0,00 332 800,00 4 830 040,00

0611031 1031 0921 43 888 100,00 43 888 100,00 35 973 853,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 43 888 100,00

0611061 1061 0921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 358 677,00 5 358 677,00 0,00 0,00 0,00 5 358 677,00 5 358 677,00
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

ОСВІТА

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти 

міжшкільними ресурсними центрами

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

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

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Забезпечення діяльності місцевої пожежної 

охорони

Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів

Утримання та розвиток інших об’єктів 

транспортної інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Проведення експертної  грошової  оцінки  

земельної ділянки чи права на неї

Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво установ та закладів культури

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги

Організація благоустрою населених пунктів



0611070 1070 0960 774 825,00 774 825,00 574 881,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 844 825,00

0611141 1141 0990 3 761 289,00 3 761 289,00 2 940 380,00 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 3 830 289,00

0611142 1142 0990 10 860,00 10 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 860,00

0611151 1151 0990 1 277 045,00 1 277 045,00 954 750,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 1 452 045,00

0611160 1160 0990 1 898 408,00 1 898 408,00 1 510 703,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 906 408,00

7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

0617321 7321 0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

3700000 6 297 281,00 5 797 281,00 3 400 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 6 397 281,00

3710000 6 297 281,00 5 797 281,00 3 400 000,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 6 397 281,00

0100 4 240 000,00 4 240 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240 000,00

3710160 0160 0111 4 240 000,00 4 240 000,00 3 400 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 240 000,00

8700 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

3718710 8710 0133 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

9000 1 557 281,00 1 557 281,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 1 657 281,00

3719770 9770 0180 1 457 281,00 1 457 281,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 457 281,00

3719800 9800 0180 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 200 000,00

X X X 203 605 242,00 199 641 569,00 116 188 382,00 31 117 601,00 3 463 673,00 52 071 955,00 49 502 643,00 2 389 312,00 89 026,00 0,00 49 682 643,00 255 677 197,00

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

УСЬОГО

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Резервний фонд місцевого бюджету

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Інші субвенції з місцевого бюджету

Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 

ради

Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 

ради

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво освітніх установ та закладів

Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти



(грн.)

Усього

3

2 929 500,00

2 929 500,00

9 700,00

9 700,00

43 888 100,00

43 888 100,00

997 200,00

997 200,00

42 120,00

42 120,00

379 776,00

379 776,00

36 400,00

36 400,00

87 750,00

87 750,00

946 443,00

946 443,00

49 316 989,00

49 316 989,00

0,00

Обласний бюджет Харківської області

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)

Обласний бюджет Харківської області

Інші субвенції з місцевого бюджету на утримання тренерів-викладачів та адміністративного 

персоналу КЗ Безлюдівської селищної ради ДЮСШ 

20100000000

41053900

20100000000

41053900

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

20533000000 Бюджет Вільхівської сільської територіальної громади

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

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 області на 2021-2025 роки)

20100000000

41053900

20100000000

41053900

Обласний бюджет Харківської області

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)

Обласний бюджет Харківської області

Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 

Харківської області оіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичеій операції чи здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування зброїної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та 

членів сімей загаблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення 

Харківської області на 2021-2025 роки)

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

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

99000000000 Державний бюджет України

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

99000000000 Державний бюджет України

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація

99000000000 Державний бюджет України

1 2

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік (зі змінами)

20526000000

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Додаток №4

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 року Про внесення змін до 

рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 

24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами)

(20526000000)             

(код бюджету)

Код Класифікації доходу 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту



(грн.)

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Усього

2 4

9770 195 778,00

195 778,00

9770 260 911,00

260 911,00

9770 995 592,00

995 592,00

9770 5 000,00

5 000,00

9800 100 000,00

100 000,00

9800 100 000,00

100 000,00

1 657 281,00

1 557 281,00

100 000,00

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів (на придбання паливно-мастильних 

матеріалів для безперебійного функціонування двох службових автомобілів «Рено 

Дастер» на території громади)

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету для забезпечення виготовлення бланків 

посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

Бюджет Височанської селищної територіальної громади

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету на утримання ставок керівників гуртків та 

адміністративного персоналу Центру дитячої та юнацької творчості Південної 

міської ради 

99000000000 Головному управлінню Національної поліції в Харківській області

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів (на придбання автомобіля спеціального 

призначення та обладнання до нього)

20549000000 Бюджет Південної міської територіальної громади

3719800

Дергачівського міжрайонного відділу Управління  Служби безпеки України в 

Харківській області

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

20532000000

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету для відшкодування витрат на оплату праці 

викладачів КЗ «Бабаївська школа мистецтв Височанської селищної ради

Х спеціальний фонд

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Х загальний фонд

99000000000

Інші субвенції з місцевого бюджету для функціонування постійно-діючої 

військово-лікарської комісії при Харківському РТЦК та СП, до складу якої 

входять лікарі КНП «Мереф’янська центральна районна лікарня» 

20502000000 Бюджет Мереф’янської міської територіальної громади

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

1 3



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 інвестиційного

проекту

Загальний період 

реалізації проекту,

(рік початку і 

завершення)

Обсяг капітальних 

вкладень

місцевого бюджету 

всього, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2022  

року, % 

1 2 3 5 6 8 9 10

0100000 15 122 061,00

0110000 15 122 061,00

7000 15 122 061,00

0117321 7321 0443 423 000,00

Будівництво Комунального закладу 

«Безлюдівський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №1 Безлюдівської селищної 

ради» сел. Безлюдівка ,вул. Кооперативна 

Харківського району Харківської області

2022 - 2022 500 000,00 423 000,00 100,00

0117324 7324 0443 14 699 061,00

Коригування проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

Васищевського селищного клубу за адресою: 

вул. Орешкова, 45 смт. Васищеве 

Харківського району Харківської області по 

об’єкту: "Реконструкція Васищевського 

селищного клубу за адресою: вул. 

Орешкова, 45 смт. Васищеве Харківського 

району Харківської області (коригування)" 

2022 - 2022 44 079,00 44 079,00 100,00

Додаток №5

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 року 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії 

Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 

24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)

(20526000000)             

(код бюджету)

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році (зі змінами)
20526000000

(код бюджету)

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

проекту, гривень

4 7

Безлюдівська селищна рада

Безлюдівська селищна рада

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво освітніх установ та закладів

500 000,00

Будівництво установ та закладів культури

44 079,00



Реконструкція Васищевського селищного 

клубу за адресою: вул. Орешкова, 45 смт. 

Васищеве Харківського району Харківської 

області 

2022 - 2022 14 654 982,00 14 654 982,00 100,00

0600000 200 000,00

0610000 200 000,00

7000 200 000,00

0617321 7321 0443 200 000,00

Реконструкція будівлі учбового корпусу КЗ 

"Васищівський міжшкільний ресурсний 

центр" Безлюдівської селищної ради з 

прибудовою сантехнічного вузла за адресою: 

Харківська область, Харківський р-н, смт 

Васищеве, вул. Орєшкова, 64

2022 - 2022 200 000,00 200 000,00 100,00

Х Х Х X X 15 399 061,00 15 322 061,00 X

17 080 000,00

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво освітніх установ та закладів

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

200 000,00

УСЬОГО 17 824 079,00



(код бюджету)

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 VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
100 000 100 000

Програма соціально-економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки.

Рішення ІІ сесії VІІІ 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

310 500 310 500 310 500

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 8 496 672 8 496 672 8 496 672

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
1 618 758 1 618 758 0

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
0 0

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
4 171 198 4 171 198 4 171 198

0115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
23 000 23 000 23 000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 531 303 1 531 303 1 531 303

0117130 7130 0421 Здійснення заходів землеустрію 0 0

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0 0

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 500 000 500 000 500 000

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 14 699 061 14 699 061 14 699 061

117650 7650 0490
Проведення експертної  грошової  оцінки  земельної ділянки 

чи права на неї
10 000 10 000 10 000

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету 

Код Типової 

програмної класифікації 

видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 року Про внесення змін до 

рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 

24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами)

(20526000000)             

(код бюджету)

Додаток 6  

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (зі змінами)

20526000000



0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
7 077 766 719 566 6 358 200 6 358 200

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 2 693 488 2 693 488

0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
Програма боротьби із захворюванням на 

туберкульоз на 2021-2023 роки

Рішення ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
198 270 198 270

0112145 2145 0764 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
Регіональна програма "Онкологія" на 2021-2023 

роки

Рішення ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
110 000 110 000

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 ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
61 500 61 500

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 ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
55 000 55 000

Програма соціального захисту населення сіл та 

селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
10 620 10 620

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку
30 000 30 000

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян
3 764 790 3 764 790

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті
53 100 53 100

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

246 295 246 295

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
9 705 536 9 705 536

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
1 546 046 1 546 046

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 VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
439 700 439 700



0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших 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 VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
301 093 301 093

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 VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
343 700 343 700

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 VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
139 213 139 213 139 213

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 VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
1 044 700 1 044 700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма по благоустрою, озелененню стану 

довкілля сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2022 

роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
5 115 418 5 115 418

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 ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 22.02.2022 року
3 463 673 3 463 673

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 ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
3 663 108 1 663 108 2 000 000 2 000 000

0118110 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
Програма забезпечення пожежної, техногенної 

Рішення ХV сесії VІІІ 0

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 VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
17 000 17 000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради (головнийи 

розпорядник коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 

(відповідальний виконавець)

Програма «Вчитель» Безлюдівської селищної 

ради на 2022 рік Рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 22.02.2022 року

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти
71 082 71 082

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти міжшкільними 

ресурсними центрами
3 935 3 935

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 VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
802 976 802 976

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти

Програма «Шкільний автобус» Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
341 856 341 856

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 VІІІ 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 України, протидії тероризму, корупції та 

організованій злочинній діяльності на території 

Безлюдівської селищної ради Харківської області на  

2021-2024 роки 

Рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 22.02.2022 року
100 000 100 000 100 000

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма "Поліцейський офіцер громади" 

Безлюдівіської селищної ради на 2021 - 2023 р. Рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 22.02.2022 року
100 000 100 000 0

Х Х Х УСЬОГО Х Х 72 971 217 34 615 070 38 356 147 38 339 147

Безлюдівський селищний голова                                                                                        Микола КУЗЬМІНОВ



  

  

(код бюджету)

Теплопостачання 

(Гкал.)

Водопостачання  

тис. м
3

Водовідведення 

тис. м
3

Електроенергія 

тис. кВт/год

Вугілля т. Дрова 

куб.м.

1 Безлюдівська селищна рада 1 711,915 4,71 3,89 566,472

2 Відділ освіти Безлюдівської селищної 

ради

1 587,506 3,25 4,94 181,827 75 50

Разом 3 299,421 7,96 8,83 748,299 75 50

Безлюдівський селищний голова                                                                                 Микола КУЗЬМІНОВ

Ліміти 

споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету

на 2022 рік (зі змінами)

№ 

з/п

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.

20526000000

Додаток 7

до рішення ХІХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 23.02.2022 року 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії 

Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 

24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)

(20526000000)             

(код бюджету)





                                                                           ПРОЄКТ 
 
 

 
УКРАЇНА  

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VІІІ скликання 

        

Р І Ш Е Н Н Я 
 

від 23 лютого 2022 року                                                                                            

 

 

Про внесення змін до «Програми фінансової 

підтримки комунальних підприємств 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 

р.р.» 

  

      

З метою забезпечення стабільної роботи підприємств комунальної власності 

Безлюдівської селищної ради, згідно їх функціональних призначень щодо надання 

мешканцям громади якісних послуг, відповідно до статей. 71, 91 Бюджетного 

кодексу України, керуючись пунктом 22 частиною 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтею 143 Конституції України та враховуючи 

висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 

власності, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 
1. Внести зміни до паспорту «Програми фінансової підтримки комунальних 

підприємств Безлюдівської селищної ради на 2021-2023 р.р.» в частині 

затвердження обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації програми 

(додаток № 1). 

2. Внести зміни до Переліку напрямів, завдань і заходів Програми фінансової 

підтримки комунальним підприємствам Безлюдівської селищної ради та здійснення 

внесків до їх статутних капіталів на  2021-2023 р.р. (додаток № 2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.). 
  
 

Безлюдівський селищний голова           Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 
Рішення підготував: 

заступник селищного голови Гутовець А 749-61-04  

 

 



Додаток № 1  

до рішення Безлюдівської селищної ради від 

23.02.2022 року Про внесення змін до 

«Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2023 р.р.» 

 

 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки комунальних підприємств  

Безлюдівської селищної ради  на 2021-2023 р.р. 

 

 

 ПАСПОРТ  

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Безлюдівська селищна рада 

2. Розробник програми Безлюдівська селищна рада 

3. Відповідальні виконавці Безлюдівська селищна рада  

4. Учасники Програми Комунальні підприємства 

Безлюдівської селищної ради 

5. Терміни реалізації програми 2021 - 2023 р.р. 

6. Кошти задіяні на виконання Програми Селищний бюджет  

Безлюдівської селищної ради  

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації програми, 

всього: 

у тому числі коштів  

селищного бюджету 

Безлюдівської селищної ради:                                 

  

  

17 393 996,00 грн. 

   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2 

до рішення Безлюдівської селищної ради від 

23.02.2022 року Про внесення змін до 

«Програми фінансової підтримки 

комунальних підприємств Безлюдівської 

селищної ради на 2021 - 2023 р.р.» 

 

 

 

Перелік напрямів, завдань і заходів  

Програми фінансової підтримки комунальним підприємствам Безлюдівської 

селищної ради  

та здійснення внесків до їх статутних капіталів 

 на  2021 - 2023 р.р. 

 
№ 

п/п 

Назва напряму 

(пріоритетні 

завдання) / 

Одержувач 

коштів 

 

 

Заходи 

Програми 

 

Строк 

виконан-

ня 

заходів 

 

 

Виконавці 

 

 

Джерела 

фінансування 

 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансуван-

ня, 

(тис.грн.) 

 

 

Очікуваний 

результат 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги) 

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Котлярівське» 

Безлюдівської 

селищної ради 

Погашення 

заборгованості з 

виплати 

заробітної плати, 

придбання 

оргтехніки, 

малоцінних 

технічних 

засобів, 

інструментів, 

спецодягу,   на 

оплату послуг з 

відновленню 

дебіту 

свердловини та 

послуг з 

технічного 

обслуговування 

та ремонту 

свердловини, 

інші поточні 

видатки 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

2 388,63 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень; 

Уникнення 

порушень 

трудового 

законодавства в 

частині 

своєчасної 

виплати 

заробітної плати 

2. Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги) 

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Котлярівське» 

Безлюдівської 

селищної ради 

Погашення 

заборгованості 

за енергоносії, 

послуги 

водопостачання 

та 

водовідведення 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

400,00 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

.3. Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

Придбання 

трактору Т-150 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

250,00 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  



(капітальні 

трансферти)/ 

КП 

«Котлярівське» 

Безлюдівської 

селищної ради 

ради відповідно до 

його 

функціональних 

призначень; 

Придбання 

спецтехніки 

4. Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(капітальні 

трансферти)/ 

КП 

«Котлярівське» 

Безлюдівської 

селищної ради 

Придбання 

причепу для 

розкидування 

дорожніх 

сумішей (або 

його еквівалент) 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

300,00 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень; 

Придбання 

спецтехніки 

5. Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(капітальні 

трансферти)/ 

КП 

«Котлярівське» 

Безлюдівської 

селищної ради 

Заміна ділянки 

трубопроводу по 

 ул.. Шевченко 

від  ул.. 

Дружби до пров. 

Шевченка Ø110 

мм – 350 м смт 

Хорошеве 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

900,00 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

6. Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(капітальні 

трансферти)/ 

КП 

«Котлярівське» 

Безлюдівської 

селищної ради 

Проведення 

реконструкції 

газового 

обладнання 

(топкової) 

Васищівського 

селищного клубу 

за адресою  ул.. 

Орєшкова, 45 

смт. Васищево 

Харківського 

району 

Харківської 

області 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

50,00 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

7. Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Постачальник»  

Погашення 

заборгованості з 

виплати 

заробітної плати 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

243,5 Забезпечення 

проведення 

ліквідації 

підприємсва 

8. Надання  

поворотної 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

Погашення 

заборгованості 

по оплаті за 

енергоносії і 

комунальні 

послуги 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

4 000,00 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

9. Надання 

поворотної 

фінансової 

підтримки 

Погашення 

заборгованості 

по оплаті праці 

перед 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

3 922,346 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 



(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

працівниками, 

фондами, по 

сплаті ЕСВ, 

нарахувань на 

заробітну плату 

та на погашення 

заборгованості 

за кредитними 

договорами 

перед АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

(комісії та 

процентів) 

 селищної 

ради 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень; 

Уникнення 

порушень 

трудового 

законодавства в 

частині 

своєчасної 

виплати 

заробітної плати 

10. Надання 

поворотної 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(капітальні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

Погашення 

заборгованості 

за кредитним 

договором перед 

АБ 

«УКРГАЗБАНК» 

за придбання 

вантажного 

автомобіля 

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

77,654 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

11. Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(капітальні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

Погашення 

заборгованості 

за кредитним 

договором перед 

АБ 

«УКРГАЗБАНК»  

2021 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

 

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

1 398,193 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

Всього 2021 рік 13 930,323  

 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги) 

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Котлярівське» 

Безлюдівської 

селищної ради 

Проведення 

виплати 

заробітної плати 

і оплати за 

енергоносії та 

комунальні 

послуги 

2022 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

3187,173 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

виготовлення 

технічної 

документації для 

очисних 

будівель та 

споруд за 

адресою 

Хорошеве вул. 

Фрунзе Тимура  

 

2022 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

48,500 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

на розробку 

проекту 

землеустрою 

щодо відведення 

земельної 

ділянки для 

обслуговування 

очисних 

будівель та 

споруд за 

адресою 

2022 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

30,000 Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 



Хорошеве вул. 

Фрунзе Тимура 

 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

на виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

капітальний 

ремонт 

водопроводу 

пров. Горького, 

смт. Хорошеве 

2022 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

49,500 

 

Забезпечення 

безперебійної 

роботи 

комунального 

підприємства  

відповідно до 

його 

функціональних 

призначень 

 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

на виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

капітальний 

ремонт 

водопроводу 

вул. Зелена смт. 

Хорошеве 

2022 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

49,500 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ КП 

«Комуненерго» 

 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

на виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

капітальний 

ремонт 

водопроводу 

вул. 

Чайковського, 

смт. Безлюдівка 

2022 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

49,500 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ КП 

«Комуненерго» 

 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ 

КП 

«Комуненерго» 

на виготовлення 

проектно-

кошторисної 

документації на 

капітальний 

ремонт 

водопроводу 

вул. Орєшкова, 

смт. Васищево 

2022 рік Безлюдів-

ська 

селищна 

рада  

Селищний 

бюджет 

Безлюдів-

ської 

селищної 

ради 

49,500 Надання 

фінансової 

підтримки 

(фінансової 

допомоги)  

(поточні 

трансферти)/ КП 

«Комуненерго» 

Всього 2022 рік 3463,673  

Разом 17393,996  

 
 

Безлюдівський селищний голова                          Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 
 

 



 ПРОЄКТ 

                                                    
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

VIIІ сесія VIIІ скликання 

 
 

    

від 23 лютого 2022 року                                                                                            

 

 

Про внесення змін до Програми 

«Поліцейський офіцер громади» 

Безлюдівської селищної ради  

на 2021 - 2023 р. 

 

З метою запобігання та припинення адміністративних правопорушень і 

злочинів, захист життя та здоров'я громадян, інтересів суспільства і держави                   

від протиправних посягань, керуючись статтею 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада 
 

                                                        ВИРІШИЛА: 

1.  Внести зміни до Паспорту Програми «Поліцейський офіцер громади» 

Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2023 р. (додаток 1) 

2.  Внести зміни до Напрямків діяльності та заходів Програми 

«Поліцейський офіцер громади» Безлюдівської селищної ради на 2021 – 2023 р. 

( додаток 2). 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.). 

 

 Безлюдівський селищний голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 
 

Рішення підготував: 

заступник селищного голови Гутовець А 749-61-04  
    
 
 



        Додаток 1 

 рішення  ХIХ сесії VIIІ скликання  

 Безлюдівської селищної ради 

 від 23 лютого 2022 року   
 

 

ПАСПОРТ 
програми «Поліцейський офіцер громади» Безлюдівської селищної ради 

  на 2021 – 2023 р. 

 
 

 

 

 

 
 

 

Безлюдівський селищний голова    Микола КУЗЬМІНОВ 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Безлюдівська селищна рада 

2. Розробник програми Безлюдівська селищна рада 

3. Співрозробники програми - 

4. Відповідальний виконавець 

програми 

Головне управління Національної поліції 

в Харківській області,  Безлюдівська 

селищна рада 

5. Учасники програми Головне управління Національної поліції 

в Харківській області,  Безлюдівська 

селищна рада 

6. Термін реалізації програми 2021 – 2023 р. 

7. Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

програм) 

Місцевий бюджет,  інші кошти, які не 

заборонені законодавством 

8. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

657,2 тис. грн. 

у тому числі: 2021 рік – 557,2 тис. грн. 

2022 рік – 100,00 тис. грн. 

 

8.1. коштів місцевого бюджету 657,2 тис. грн. 

8.2. коштів інших джерел - 



 

        

Додаток 2 

рішення  ХIХ сесії VIIІ скликання  

Безлюдівської селищної ради 

від 23 лютого 2022 року   

 

Напрямки діяльності та заходи Програми «Поліцейський офіцер громади» Безлюдівської селищної ради на 

2021 – 2023 р. 

№ 

п/п 

Назва напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

напрямки) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

програми 

Відповідальний 

виконавець 

Джерела 

фінансування 

Обсяг 

фінансування, 

тис. грн. 

Очікуваний 

результат 

1 

Забезпечити 

належну 

матеріально-

технічну і 

фінансову 

підтримку 

діяльності 

поліцейського 

офіцера громади, 

який здійснює 

діяльність на 

території 

Безлюдівської 

селищної ради. 

1. Придбання 

службового 

автомобіля 

2021 -2023 

р. 

 

Безлюдівська  

селищна рада 

Селищний 

бюджет 
657,2 

Забезпечення 

умов для 

ефективного 

виконання 

своїх 

обов'язків 

поліцейським 

офіцером 

громади 

Безлюдівської 

селищної 

ради 

Всього:  557,2 тис. грн.  
 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 
 

 

 
 

 
 

 

 
 

                           Безлюдівський селищний голова        Микола КУЗЬМІНОВ 



ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія VIII скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

від 23 лютого  2022 року 

 

Про внесення змін до Комплексної Програми по  

захисту державного суверенітету, конституційного 

ладу, територіальної  цілісності України,  протидії  

тероризму,  корупції та організованій злочинній  

діяльності на території Безлюдівської селищної ради   

Харківської області на 2021 - 2024 роки 

 

На виконання листа Управління Служби безпеки України в Харківській 

області від 28.01.2022 №70/25-195, з метою посилення боротьби з протидії 

злочинності на території Харківської області, відповідно до статтей 71, 91 

Бюджетного кодексу України, керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 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 Л А: 

 

1. Внести зміни до Паспорту Комплексної Програми по захисту державного 

суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності України, протидії 

тероризму, корупції та організованій злочинній діяльності на території 

Безлюдівської селищної ради Харківської області на  2021-2024 роки  в частині 

загального обсягу фінансових ресурсів, необхідних для реалізації Програми, 

Складає 220,00 тис. грн., у тому числі: 

- У 2021 році -  50 тис. грн.; 

- У 2022 році – 100 тис. грн.; 

- У 2023 році – 30 тис. грн.; 

- У 2024 році – 40 тис. грн. 



. 

2. Внести зміни до розділу IV. Матеріально – технічне і фінансово - ресурсне 

забезпечення виконання заходів Програми Комплексної Програми по захисту 

державного суверенітету, конституційного ладу, територіальної цілісності 

України, протидії тероризму, корупції та організованій злочинній діяльності на 

території Безлюдівської селищної ради Харківської області на  2021-2024 роки в 

частині затвердження орієнтовних обсягів фінансування на 2022 рік. 

 

№ 

п/п 

Напрямки  спільної  

діяльності  щодо зміцнення 

матеріально-технічної бази 

Орієнтовані обсяги фінансування (грн.) 

 

   2021 

 

  2022 

 

  2023 

 

  2024 

1. Придбання 

автотранспортних  засобів 

(у т.ч. спеціалізованого 

призначення) для 

Дергачівського 

міжрайонного відділу 

Управління  Служби 

безпеки України в 

Харківській області 

 

50 000 

 

100 000 
- - 

2 Придбання засобів зв’язку, 

комп’ютерного обладнання, 

оргтехніки, паливо – 

мастильних матеріалів та 

іншого  необхідного  

інвентарю для 

Дергачівського 

міжрайонного відділу 

Управління  Служби 

безпеки України в 

Харківській області в тому 

числі: 

- технічні засоби  

негласного отримання 

інформації (аудіо – відео  

контроль  особи – місця) 

- - 30 000 40 000 

 



3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.). 

 

Безлюдівський селищний голова     Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рішення підготував: 

Заступник селищного голови 

 з питань діяльності виконавчих органів  

Алла Гутовець 0633754428 

 

 

 



                                                                                                ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIХ сесія VІІІ скликання 

          

РІШЕННЯ 

від 23 лютого 2022 року                                                        

    

      

Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Харківського району до комунальної власності Безлюдівської селищної ради 

«КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040), перейменування підприємства 

та затвердження Статуту підприємства у новій редакції 

 

 Розглянувши рішення  VІІ сесії Харківської районної ради  VIII скликання  

від 17.12.2021 року «Про передачу зі спільної власності територіальних громад сіл, 

селищ, міст Харківського району до комунальної власності територіальної громади 

сел. Безлюдівка КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКЕ РАЙОННЕ 

БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040), відповідно до 

Господарського кодексу України, Цивільного кодексу України, керуючись  

Законом України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань», статтями 26, 25, 59, 60, 30 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 Л А: 

1. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Харківського району до комунальної власності Безлюдівської селищної ради 

КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040), місце знаходження: 

62458, Харківська область, Харківський район, сел. Покотилівка, вул. Дачна, 16.  

2. Безлюдівській селищній раді (код ЄДРПОУ 04396555) увійти до складу 

засновників КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКЕ РАЙОННЕ 

БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040), місце 

знаходження: 62458, Харківська область, Харківський район, сел. Покотилівка, вул. 

Дачна, 16. 

3. Перейменувати КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ХАРКІВСЬКЕ 

РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040) в 

КОМУНАЛЬНЕ  ПІДПРИЄМСТВО  БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

«БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» та затвердити Статут підприємства у 

новій редакції, що додається. 



4.  Доручити керівнику КОМУНАЛЬОГО  ПІДПРИЄМСТВА  

БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» 

здійснити необхідні заходи щодо забезпечення проведення державної реєстрації 

змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

5. Прийняти зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Харківського району до комунальної власності Безлюдівської селищної ради 

майно, яке знаходиться на балансі КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХАРКІВСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код 

ЄДРПОУ 03355040) згідно з додатком 1. 

6. Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради спільно з керівником 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040) здійснити необхідні 

заходи щодо виконання п.5 цього рішення, згідно з вимогами чинного 

законодавства України. 

7.Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.) 

 

 

 

Безлюдівський селищний голова             Микола КУЗЬМІНОВ 

 

Виконавець: 

Начальник юридичного відділу 

Безлюдівської селищної ради 

Ольга МАРТИНЕНКО (0632075050) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення XІX сесії Безлюдіввської 

селищної ради VIІІ скликання  

від 23 лютого 2022 року 

 
 

Безлюдівський селищний голова 
 

______________ Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

«БЮРО                            ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 
                                                смт. Безлюдівка 

                                                                         2022 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

1.1. КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО  БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 

РАДИ «БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ», створено на майні комунальної 

власності Безлюдівської селищної ради і перебуває в управлінні Безлюдівської 

селищної ради. 

1.2. З моменту прийняття Підприємства до власності Безлюдівської 

селищної ради, повноваження Засновника Підприємства набуває Безлюдівська 

селищна рада,         розташована за адресою: 62489, Харківська область, Харківський 

район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, 48 (далі - Засновник). 

1.3. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України, постановами Верховної Ради України, указами та 

розпорядженнями Президента України, постановами та розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Безлюдівської селищної ради, іншими 

нормативними актами і цим Статутом. 

1.4. Підприємство організує свою роботу у співпраці та взаємодії з 

органами державної виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

об'єднаннями громадян, підприємствами, установами, організаціями та 

громадянами. 

1.5. Найменування Підприємства: 

− на українській мові: повна назва – КОМУНАЛЬНЕ 

ПІДПРИЄМСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ «БЮРО 

ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ»; скорочена назва – КПБСР «БТІ»; 

− на російській мові: повна назва – КОММУНАЛЬНОЕ 

ПРЕДПРИЯТИЕ  БЕЗЛЮДОВСКОГО ПОСЕЛКОВОГО СОВЕТА «БЮРО 

ТЕХНИЧЕСКОЙ ИНВЕНТАРИЗАЦИИ»; скорочена назва – КПБПС«БТИ»; 

1.6. Юридична адреса Підприємства: 62458, Харківська обл., Харківський 

район, сел. Покотилівка, вул. Дачна, 16. 

1.7. Підприємство може мати поштову адресу, яка відрізняється від 

юридичної. 

 

2. МЕТА ТА ВИДИ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА 

2.1. Підприємство створено для виконання робіт з технічної інвентаризації, 

обліку та незалежної оцінки нерухомого та іншого майна, виготовлення 

продукції, виконання інших робіт та надання послуг, з метою отримання 

прибутку. 

2.2. Предметом діяльності Підприємства є технічна інвентаризація, 

паспортизація об'єктів нерухомого майна їх облік, оцінка, підготовка та 

оформлення документів по приватизації державного та комунального житлового 

фонду, оформлення належних документів та інші операції стосовно нерухомого 

майна 

2.3. Підприємство здійснює наступні види діяльності: 



− надання інформації про технічний стан об’єктів нерухомого майна та 

реєстрацію прав власності; 

− діяльність у сфері юстиції та правосуддя, надання послуг з 

юридичного консультування; 

− фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована 

допоміжна офісна діяльність підприємства; 

− функціонування бібліотек і архівів; 

− технічна інвентаризація та облік об'єктів нерухомого майна всіх форм 

власності; 

− технічна інвентаризація збудованих (реконструйованих) будинків, 

допоміжних будівель та споруд з метою: визначення їх фактичної площі та 

об’єму (щодо проектних), обстеження та оцінки технічного стану наявних 

об’єктів, встановлення вартості об’єктів перед прийняттям в експлуатацію 

завершених будівництвом об’єктів, у тому числі після проведення реконструкції 

та капітального ремонту, перед проведенням державної реєстрації права 

власності на об’єкт незавершеного будівництва, перед проведенням державної 

реєстрації права власності на об’єкт нерухомого майна, що утворився в 

результаті поділу, об’єднання об’єкта нерухомого майна або виділення частки з 

об’єкта нерухомого майна; 

− технічна інвентаризація та облік об’єктів благоустрою населених 
пунктів;  

− підготовка та оформлення документів по приватизації державного та 
комунального житлового фонду; 

− проведення підготовчих робіт по оформленню на житлові будинки та 

на об'єкти нерухомого майна всіх форм власності правовстановлюючих 

документів; 

− проведення підготовчих робіт, пов'язаних з виділом будинків, або їх 

частин зі складу домоволодіння; 

− виконання робіт з незалежної оцінки майна; 

− статистична розробка та облік даних інвентаризації об'єктів 

житлово- комунальних фондів; 

− виконання інших інвентаризаційно-технічних робіт, накопичення у 

інвентаризаційних справах матеріалів щодо земельних ділянок наданих 

власникам для обслуговування домоволодінь, споруд, будівель, накопичення 

інших документів що врегульовують питання власності та землекористування; 

− виконання інших функцій, передбачених законодавством України. 

2.4. Підприємство може займатися окремими видами діяльності, для 

зайняття законодавством передбачено отримання спеціальних дозволів (ліцензій) 

після їх отримання. 

2.5. Підприємство може займатися й іншою діяльністю, що не заборонена 

законодавством України. 

2.6. Підприємство має право самостійно здійснювати зовнішньо- 

економічну діяльність у відповідності до законодавства України. 



3. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА 

3.1. Підприємство є юридичною особою за законодавством України з 

моменту його державної реєстрації. 

3.2. Підприємство має самостійний баланс, розрахунковий, поточний, 

валютний та інші рахунки в установах банків, фірмові бланки, кутовий штамп та 

круглу печатку зі своєю назвою. Підприємство може мати емблему та товарний 

знак, які реєструється відповідно до чинного законодавства України 

3.3. Підприємство має право укладати будь-які договори, контракти, угоди 

тощо, що не заборонені чинним законодавством, набувати майнові та особисті 

немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем в суді. 

3.4. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах 

належному йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе 

відповідальності за зобов'язаннями держави та Засновника, а останній не несе 

відповідальності по зобов'язанням Підприємства. 

3.5. Участь підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших 

єднаннях здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить 

антимонопольному законодавству та іншим нормативним актам України. 
3.6. Підприємство самостійно: 

− планує свою діяльність, визначає стратегію та основні напрямки 

свого розвитку відповідно до галузевих науково-технічних прогнозів та 

пріоритетів, кон’юнктури ринку продукції, товарів, робіт, послуг та економічної 

ситуації; 

− реалізує свою продукцію, послуги, за цінами, що формуються 

відповідно до економічних умов діяльності Підприємства, а у випадках, 

передбачених законодавством України за фіксованими державними тарифами 

− визначає напрямки використання чистого прибутку, що залишається 

у розпорядженні Підприємства після сплати податків, зборів та інших 

обов'язкових платежів, відповідно до чинного законодавства України. 
3.7. Підприємство за погодженням із Засновником має право: 

− створювати дочірні підприємства, філії, представництва, відділення 

та виокремлені підрозділи з правом відкриття банківських рахунків; 

− здавати в оренду відповідно до чинного законодавства 

підприємствам та установам, інвентар та інші матеріальні цінності, а також 

списувати їх з балансу. 

3.8. Підприємство має право на комерційну таємницю та конфіденційну 

інформацію, тобто зберігати в таємниці відомості що виникли у процесі 

підприємства і пов'язані з виробництвом, результатами інтелектуальної праці 

робітників підприємства, управлінням, фінансами та іншою діяльністю. 

Склад і обсяг відомостей, що складають конфіденційну інформацію, 

визначається чинним законодавством України. 

Відповідальність за неправомірне розповсюдження комерційної таємниці 

та конфіденційної інформації передбачено законодавством України. 



4. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА 

4.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, 

оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в 

самостійному балансі Підприємства. 

4.2. Майно Підприємства є спільною власністю територіальних громад сіл, 

селищ, міст району і закріплюється за ним на праві господарського відання. 

Перелік майна, що закріплюється за підприємством на праві господарського 

відання, визначається Засновником і може ним змінюватися. 

4.3. Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, 

користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд (в т.ч. може 

передавати в оренду, заставу, управління, спільну діяльність), вчиняючи щодо 

нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, цьому Статуту та 

рішенням Засновника. 

4.4. Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому 

майно іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених 

чинним законодавством. При цьому відчуження, списання, застава та передача в 

користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад 

сіл, селищ, міст району і закріплене за Підприємством на праві господарського 

відання, здійснюється з дозволу Засновника у порядку, що встановлений 

районною радою. Розпоряджатися в інший спосіб Майном, що належить до 

основних фондів, Підприємство має право лише в межах повноважень та у 

спосіб, що передбачені чинним законодавством. 
4.5. Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються: 

− за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва до 

районного бюджету; 

− за індивідуально визначене майно на рахунок Підприємства на його 

інвестиції. 
4.6. Джерелами формування майна Підприємства є : 

− майно спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

району, передане йому Засновником у господарське відання; 

− доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом 

діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської діяльності; 

− доходи від цінних паперів; 

− кредити банків та інших кредиторів; 

− капітальні вкладення і дотації з бюджету; 

− безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 

підприємств і громадян; 

− майно, придбане в інших суб'єктів господарювання, організацій та 

громадян у встановленому чинним законодавством України порядку; 

− інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

4.7. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових 

прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 

відшкодовуються Підприємству за рішенням суду. 

4.8. Відповідальність за ризик випадкової загибелі або пошкодження 



майна, що є власністю Підприємства або передане йому в користування, 

володіння несе Підприємство. 

 
5. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

5.1. Засновник здійснює такі повноваження підприємством: 

5.1.1. Призначає на посаду та звільняє з посади на умовах контракту 

Директора Підприємства. 

5.1.2. Затверджує Статут Підприємства та зміни до нього, здійснює 

контроль за додержанням Статуту та приймає рішення у зв'язку з його 

порушенням. 

5.1.3. Затверджує фінансовий план Підприємства, здійснює фінансовий 

контроль за діяльністю Підприємства. 
5.1.4. За поданням директора Підприємства погоджує: 

− статути філій, представництв, дочірніх підприємств; 

− призначення на посаду на умовах контракту керівників філій, 

представництв, дочірніх підприємств та їх звільнення з посади; 

− річні баланси представництв, філій, дочірніх підприємств. 

5.1.5. Здійснює інші повноваження щодо управління Підприємством, що 

не суперечать чинному законодавству та цьому Статуту. 

5.1.6. Управління Підприємством здійснюється на основі поєднання 

виробничими процесами та фінансовою діяльністю директором Підприємства, 

контролю з боку Засновника, з самоврядуванням трудового колективу. 

5.2. Поточне керівництво Підприємством здійснює його Директор, який 

призначається на посаду на умовах контракту. Компетенція Директора, порядок 

ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені Підприємства 

встановлюються в контракті, що укладається з Директором. 

5.3. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності 

Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника. 
5.4. Директор Підприємства: 

− діє на засадах єдиноначальності; 

− затверджує за погодженням із Засновником структуру та штати 

Підприємства; 

− приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та 

звільняє працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, 

керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера; 

− затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, які 

створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням з 

Засновником; 

− розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, 

у тому числі його коштами (відчуження, списання, застава та передача в 

користування (оренду) майна, що є спільною власністю територіальних громад 

сіл. селищ, міст району і закріплене за Підприємством на праві господарського 

відання, здійснюється у порядку, що встановлений Засновником; 

− у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, 



пов'язаних з діяльністю Підприємства; 

− відповідно до умов колективного договору застосовує заходи 

заохочення, накладає дисциплінарні стягнення; 

− забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, 

подачу квартальної та річної звітності органам статистики та Засновнику; 

− забезпечує виконання показників ефективного використання та 

зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які несе 

матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України; 

− без довіреності діє від імені Підприємства, представляє інтереси 

Підприємства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, установами 

та громадянами як в Україні, так і за її межами; 

− укладає договори; договори, сума яких складає понад 100 тис. грн., 

за погодженням із Засновником; видає довіреності; відкриває в установах банків 

розрахунковий та інші рахунки; 

− несе відповідальність за формування та виконання фінансового 

плану Підприємства, надає на погодження Засновнику фінансовий план 

підприємства на кожен рік; 

− виконує інші обов'язки, що передбачені контрактом та цим 

Статутом. 

5.5. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення інвентаризації 

майна підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

 
6. ТРУДОВИЙ КОЛЕКТИВ ПІДПРИЄМСТВА 

6.1. Трудовий колектив Підприємства складають всі громадяни, які своєю 

працею беруть участь в його діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини робітника з 

Підприємством. 
6.2. 3агальні збори трудового колективу вирішують наступні питання: 

− розглядає проект колективного договору і затверджує його, а також 

заслуховує звіти про хід виконання договору; 

− визначає та затверджує перелік та порядок надання робітникам 

Підприємства соціальних пільг; 

− приймає участь у обговоренні питання про виділення зі складу 

Підприємства одного або кількох структурних підрозділів для утворення нового 

підприємства. 

6.3. Збори трудового колективу проводяться не рідше двох разів на рік, 

позачергові збори можуть бути скликані за ініціативою керівництва 

Підприємства, якщо цього терміново вимагають інтереси Підприємства та членів 

його трудового колективу. 

6.4. Рішення на загальних зборах приймаються простою більшістю голосів 

присутніх на зборах, відкритим або таємним голосуванням за рішенням зборів. 

Загальні збори правомочні приймати рішення при наявності не менш 2/3 членів 

трудового колективу. Рішення Загальних зборів, що прийняті в межах його 



компетенції, обов'язкові для керівництва Підприємства та членів трудового 

колективу. 

6.5. Рішення по соціально-економічним питанням, які стосуються 

діяльності Підприємства, розробляються та приймаються за участю трудового 

колективу, шляхом укладення колективного договору. 

 

7. ГОСПОДАРСЬКА І СОЦІАЛЬНА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА. 

7.1 Створені Підприємством дочірні підприємства, філії та представництва 

можуть наділятися основними засобами та обіговими коштами, які належать 

підприємству. 

7.2 Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 

господарської діяльності Підприємства є прибуток. 

7.3 Прибуток Підприємства утворюється за рахунок надходжень від 

господарської діяльності після покриття матеріальних і прирівняних до них 

видатків на оплату праці, та інших видатків, спрямованих на реалізацію статутних 

завдань підприємства. 

7.4 З валового доходу, Підприємство вносить передбачені законодавством 

податки та інші платежі до бюджету, відсотки по кредитах банку. 

7.5 Чистий прибуток, одержаний після зазначених розрахунків 

залишається у розпорядженні Підприємства і самостійно використовується ним. 

7.6 Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є чистий 

прибуток, амортизаційні відрахування, безоплатні або благодійні внески, 

підприємств, організацій, громадян та інші надходження. 

7.7 Підприємство користується кредитам в установах банку на умовах 

договору. 

7.8 Розрахунки проводяться Підприємством по його зобов'язанням в 

безготівковому порядку через установи банків, а також у готівковому порядку 

відповідно до чинного законодавства України. 

7.9 Підприємство реалізує свою продукцію, майно, надає послуги за 

цінами і тарифами затвердженими, згідно з чинним законодавством. 

7.10 Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями 

громадянами формується та здійснюються на підставі укладених договорів. 

7.11 Підприємство забезпечує своєчасне подання звітності про результати 

фінансово-господарської діяльності: 

7.11.1 податковим та іншим контролюючим органам , 

7.11.2 Засновнику. 

7.12 Директор Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 

відповідальність за дотримування порядку ведення та достовірності обліку та 

звітності. 

7.13 Господарська діяльність Підприємства та її результати, належний 

стан обліку та звітності на підприємстві перевіряються компетентними органами. 

7.14 Підприємство має право на одержання інформації про результати 

ревізії, перевірок, інспектування на протязі семи днів після їх закінчення. Дії 

службових осіб що здійснювали інспектування і перевірку, можуть бути 



оскаржені керівником Підприємства в порядку, передбаченому 

законодавством України. 

7.15 Питання соціального розвитку, включаючи поліпшення умов праці, 

вирішуються трудовим колективом за участю директора Підприємства згідно з 

Колективним договором і законодавством України. У відповідності до 

колективного договору працівники Підприємства мають право отримувати від 

Підприємства позики на основі строкового повернення і без відсотків. 

7.16 Засновник може здійснювати перевірки фінансово-господарчої 

діяльності Підприємства. 

7.17 Втручання у дії Підприємства з боку державних, громадських та 

інших органів не припускається окрім випадків, передбачених законодавством 

України. 

7.18 Підприємство зобов'язане довести до відома Засновника інформацію 

про зменшення вартості чистих активів. 

7.19 За викривлення державної звітності посадові особи Підприємства 

несуть, відповідальність, встановлену чинним законодавством України. 

 

8 ЛІКВІДАЦІЯ ТА РЕОРГАНІЗАЦІЯ ПІДПРИЄМСТВА 

8.1. Припинення діяльності Підприємства відбувається у відповідності до 

вимог чинного законодавства України. 

8.2. При припиненні діяльності Підприємства працівникам, які 

звільняються, гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до 

трудового законодавства України. 

8.3. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня 

внесення до Єдиного державного реєстру України відповідного запису. 

8.4. Майно Підприємства, яке належить до спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ, міст району, що залишилось після розрахунку з 

бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами 

використовується за рішенням Засновника. 

 
9 ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН І ДОПОВНЕНЬ ДО СТАТУТУ. 

9.1. Зміни і доповнення до статуту Підприємства вносяться рішеннями 

Харківської районної ради і потребують державної реєстрації у встановленому 

законодавством порядку. 

9.2. Такі зміни і доповнення набувають чинності з моменту їх державної 

реєстрації і є невід'ємною частиною цього Статуту. 

 
10 ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

10.1. Положення цього Статуту набирають чинності з моменту його 

державної реєстрації. 

10.2. Питання, що не врегульовані цим Статутом, розв'язуються у порядку, 

встановленому чинним законодавством України. 

10.3. При виникненні розбіжностей положень Статуту з вимогами 

законодавства України діє останнє. 

 

 



 

 

Додаток1 

до рішення ХІХ сесії Безлюдівської селищної ради 

VIII скликання від 23 лютого 2022 року «Про 

прийняття зі спільної власності територіальних 

громад сіл, селищ, міст Харківського району до 

комунальної власності Безлюдівської селищної 

ради                                                                                                                                   КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 

«ХАРКІВСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040), 

перейменування підприємства та затвердження 

Статуту підприємства у новій редакції» 

 
 

ПЕРЕЛІК 

майна, що передається зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до 

комунальної власності Безлюдівської селищної ради та знаходиться на балансі КОМУНАЛЬНОГО 

ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКЕ РАЙОННЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 

03355040)» 
 

№ 

з/п 

 

Найменування 
Інвентарний 

номер 

Первісна 

вартість, грн. 

Сума зносу, 

грн. 

Залишкова 

вартість, 

грн. 

Рахунок 109 Будівлі та споруди 

1. Будівля в смт. Покотилівка  17600,72 14662,64 2938,08 

2. Будівля в смт. Високий     

3. Євро-паркан  14000,00 7170,51 6829,49 

Всього по рахунку 109 31 600,72 21 833,15 9 767,57 

Рахунок 1042 Машини та обладнання 

1. Лазерний принтер 1042867 1689,30 1689,30 0,00 

2. Комп’ютер 1042863 3846,00 3846,00 0,00 

3. Комп’ютер 1042901 4177,00 4177,00 0,00 

4. Факс Панасоник 1042850 1070,46 1070,46 0,00 

5. Комп’ютер 1042908 3710,00 3710,00 0,00 

6. Комп’ютер 1042352 5130,00 5130,00 0,00 



7. Блок розподілу АТС 1042673 756,00 756,00 0,00 



 

 
 

8. Комп’ютер 1042889 3840,00 3840,00 0,00 

9. Комп’ютер 1042882 3470,00 3470,00 0,00 

10. Принтер 1042811 855,30 855,30 0,00 

11. Комутатор 1042860 700,00 700,00 0,00 

12. Принтер Xerox 1043902 945,00 945,00 0,00 

13. Монітор 1043901 725,00 725,00 0,00 

14. Монітор 1043905 725,00 725,00 0,00 

15. Джерело безперебійного живлення АРС 1043897 647,00 647,00 0,00 

16. Джерело безперебійного живлення АРС 1043898 647,00 647,00 0,00 

17. Джерело безперебійного живлення АРС 1043900 647,00 647,00 0,00 

18. Монітор 1043947 1040,84 1040,84 0,00 

19. Монітор 1043950 1040,84 1040,84 0,00 

20. Комп’ютер 1043948 3357,51 3357,51 0,00 

21. Комп’ютер 1043949 3357,51 3357,51 0,00 

22. Комп’ютер 1043953 3224,17 3224,17 0,00 

23. Комп’ютер 1043952 3199,16 3199,16 0,00 

24. Xerox Phaser 3200 MFP/B Копір-принтер-сканер –факс 1043955 1290,00 1290,00 0,00 

25. Монітор 19 Samsunq 94 ON TFT Silver 1043953 1133,33 1133,33 0,00 

26. Компʼютер R-line з процесором Intel C2D E8200 w/F 1043954 5076,67 5076,67 0,00 

27. Монітор 19 «Samsung 932» Black 1043700 1078,34 1078,34 0,00 

28. Монітор 19 «Samsung 932» Black 1043701 1078,33 1078,33 0,00 

29. Системний блок в зборі 1043957 6090,58 6090,58 0,00 

30. Монітор LCD 19LGL1942-S-BF(4:3, 5ms, 8000:1, 300 кд/м2 176/170) Black 1043956 1123,09 1123,09 0,00 

31. Кондиціонер Neoclima NS 12LHB/NU12LHB 1043958 5805,50 5755,50 50,00 

32. Кондиціонер Neoclima NS 18LHB/NU12LHG 1043959 7184,25 7134,25 50,00 

33. Копіювач SHARP AR 5420 1043960 3116,00 3116,00 0,00 

34. Копіювач SHARP AR 5420 1043961 3116,00 3116,00 0,00 

35. Копіювач SHARP AR 5420 1043962 3116,00 3116,00 0,00 

36. Кондиціонер Neoclima NS12LHB/NU12LHB в зборі 1043967 6020,85 5970,85 50,00 

37. Кондиціонер Neoclima NS07LHB/NU07LHB в зборі 1043966 5986,25 5936,25 50,00 

38. Кондиціонер Neoclima NS09LHB/NU09LHB в зборі 1043968 4536,25 4486,25 50,00 

39. Кондиціонер Neoclima NS07LHB/NU07LHB в зборі 1043969 4262,10 4212,10 50,00 

40. Кондиціонер Neoclima NS09LHB/NU09LHB в зборі 1043970 8566,25 6969,63 1596,62 



 

 
 

41. Кондиціонер Neoclima NS09LHB/NU09LHB в зборі 1043971 7736,25 6324,49 1411,76 

42. 
Сист. Блок Intel Core i3 2100 3.1 GHz/RAM2048Mb/HDD250Gb/DVD- 
RW/Case 

1043972 2595,00 2545,00 50,00 

43. Кондиціонер Neoclima NS09LHB/NU09LHB в зборі 1043973 5322,65 5272,65 50,00 

44. Кондиціонер Neoclima NS09LHB/NU09LHB в зборі 1043974 5334,21 5284,21 50,00 

45. Кондиціонер Neoclima NS 18LHC/NU18LHC 1043975 13178,97 13128,97 50,00 

46. Кондиціонер Carrier 42QCR024/38QCR024 (архів) 1043976 16241,46 15566,45 675,01 

47. Кондицінер Airwell HHF018-N11YGF018-n11 1043977 7713,90 7713,90 0,00 

48. Процесор Intel Core i3 2120 3.3 GHz ( 3mb, SandyBridge, 65w,S1155) Box 1043978 2771,25 2771,25 0,00 

49. Системний Блок НР6005 DT AMD Athlon 11*2(3.2 Ghz) Васищеве 1043980 6400,00 3840,00 2560,00 

50. 
Персон.компʼютер ARTLINE Business B21 v 01(B21v01+комп.з 
операц.системою (Покотилівка) 

1043981 6400,00 3840,00 2560,00 

51. 
Персон.компʼютер ARTLINE Business B21 v 01(B21v01+комп.з 
операц.системою (Пісочин) 

1043982 6400,00 3840,00 2560,00 

 

52. 

Персон.компʼютер ARTLINE Business B21 v 01(B21v01+комп.з 

операц.системою Microsoft Windows 7 Pro (FQC-08297)32 Rus 1 pk OEM 

(Харківська) 

 

1043983 

 

6400,00 

 

3520,00 

 

2880,00 

53. 
БФП КуоceraTASKalfa 1800(1102NCЗNLO)A3 з верхнею кришкою Kyocera 
TYPE H (1202NGOUNO) 

 
11160,00 6138,00 5022,00 

54. Системний Блок (Core i3 8 gb ram 128ssd 1gb video card)  8000,00 3600,00 4400,00 

55. Системний Блок (Core i3 8 gb ram 128ssd 1gb video card)  8000,00 3600,00 4400,00 

56. 
БФП А4 ч/б Canon i-SENS YS MF -237w Wi-Fi (1418-C162AA) +2 
катриджа Canon 737 

1043987 9145,85 2438,88 6706,97 

57. 
БФП А4 ч/б Canon i-SENS YS MF -237w Wi-Fi (1418-C162AA) +2 
катриджа Canon 737( Харківська) 

1043988 9145,85 2438,88 6706,97 

58. Холодильник Arqo MP-145 1042021 1045,59 1015,59 30,00 

59. Міні – АТС РО СМП -24 (4х12) 1043953 1115,85 1115,85 0,00 

60. ИБП АПС Smart UPS -1000 USB 1043952 1827,50 1827,50 0,00 

61. Кондиціонер БК 1061103 210,00 210,00 0,00 

62. Кондиціонер БК 1061102 210,00 210,00 0,00 

63. Холодильник Донбас 1061104 168,00 168,00 0,00 

Всього по рахунку 1042 253 902,2 211 892,9 42 009,33 

Рахунок 1045 



 

 
 

1. Котел в зборі  4943,25 3967,89 975,36 

Всього по рахунку 1045 4 943,25 3 967,89 975,36 

Рахунок 1061 Інструменти, прилади та інвентар 

1. Пиш. машинка Ятрань  338,00 338,00 0,00 

2. Обігрівач roventa (Пісочин)  537,60 537,60 0,00 

3. Обігрівач roventa  537,60 537,60 0,00 

4. Кабінет керівника 1042905 1838,89 1838,89 0,00 

5. Кабінет керівника 1042848 4414,65 4414,65 0,00 

6. Кабінет керівника 1042904 3388,50 3388,50 0,00 

7. Стіл універсальний 10620010 1056,00 1056,00 0,00 

8. Кабінет офісної меблі 1042886 2634,77 2634,77 0,00 

9. Кабінет офісної меблі 1042887 3095,35 3095,35 0,00 

10. Комплект офісної меблі 1042891 3282,48 3282,48 0,00 

Всього по рахунку 1045 21 123,84 21 123,84 0,00 

Рахунок 109 Інші основні засоби 

1. 
Програмне забезпечення MS Windows 10 Profession 64-bit Russian 1 pk 
DSP OEI DVD (FQC-08909) Пісочин 

 
4058,94 2029,50 2029,44 

2. 
Програмне забезпечення MS Windows 10 Profession 64-bit Russian 1 pk 
DSP OEI DVD (FQC-08909) 

 
3849,72 1796,48 2053,24 

3. 
Програмне забезпечення MS Windows 10 Profession 64-bit Russian 1 pk 
DSP OEI DVD (FQC-08909) Мерефа 

 
4000,68 1800,27 2200,41 

Всього по рахунку 109 11 909,34 5 626,25 6 283,09 

Рахунок 1170 Ремонт орендованих приміщень 

1. Ремонт орендованих приміщень с.Пісочин вул. Крупської, 15  107770,56 49843,52 57927,04 

2. Ремонт вікон в приміщеннях по вул. Крупської, 15  10895,07 4903,20 5991,87 

Всього по рахунку 1170 118 665,6 54 746,72 63 918,91 

Нематеріальні активи 

1. ПО «Proling Office»  729,00 729,00 0,00 

2. Серверне ПО  10270,00 10270,00 0,00 

3. ПО «Office XP ODE»  4197,00 4197,00 0,00 

4. ПО «Win2000»  847,00 847,00 0,00 

5. ПО «Works 6»  432,00 432,00 0,00 

6. ПО «Works 6»  430,00 430,00 0,00 



 

 
 

7. ПО «Win2000»  857,00 857,00 0,00 

8. Словар «Abby Lingvo»  67,00 67,00 0,00 

9. ПО «Word 2002»  393,00 393,00 0,00 

10. Словар «Abby Lingvo»  162,00 162,00 0,00 

11. ПО «Word 2002»  422,00 422,00 0,00 

12. ПО «Word 2002»  422,00 422,00 0,00 

13. ПО «Word 2002»  422,00 422,00 0,00 

14. ПО «Win98»  423,00 423,00 0,00 

15. ПО «Win98»  423,00 423,00 0,00 

16. ПО «Win98»  423,00 423,00 0,00 

17. ПО «Win98»  423,00 423,00 0,00 

18. Ел. версія «Золоті країни»  25,00 25,00 0,00 

19. ПО DEM Win XP Pro Rus m/SP2 E85-03029  659,17 659,17 0,00 

20. ПО МПК оцінювач Версія 1.0.02 розробник ДНДІАССБ  500,00 500,00 0,00 

21. ПО МПК оцінювач  585,00 585,00 0,00 

22. ПО МПК оцінювач  585,00 585,00 0,00 

23. ПО МПК оцінювач  585,00 585,00 0,00 

24. Розробник ДНДІАСБ  585,00 585,00 0,00 

25. ПО SBS Clt 2000 End DK 20 Clt (E76-00192)  130,00 130.00 0,00 

26. ПО SBS Clt 2000 End DK 20 Clt (E76-00192)  130,00 130.00 0,00 

27. ПО DEM Word 2003 Rus w/sp 1059-05017  520,00 520.00 0,00 

28. ПО Словар ABBYY Linqo 1 3 языка  97,50 97,50 0,00 

29. ПО DEM Win XP Pro Rus E85-04757  624,16 624,16 0,00 

30. ПО MS windows XP Pro Russian OEM  1015,83 1015,83 0,00 

31. ПК Парус  1155,83 1155,83 0,00 

32. Кадровий максимум : зразки документів з обліку персоналу (на СД)  150,00 150,00 0,00 

Всього по нематеріальним активам 28 689,49 28 689,49 0,00 

Малоцінні необоротні матеріальні активи 

№ 
з/п 

Найменування Рік випуску Кількість 
Інвентарний 

номер 

Вартість, 
грн. 

1. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120039 66,00 

2. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120042 66,00 

3. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120014 66,00 



 

 
 

4. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120011 66,00 

5. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120033 66,00 

6. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120032 66,00 

7. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120030 66,00 

8. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120016 66,00 

9. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120031 66,00 

10. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 112029 66,00 

11. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120023 66,00 

12. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120037 66,00 

13. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120024 66,00 

14. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120019 66,00 

15. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120018 66,00 

16. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120010 66,00 

17. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120015 66,00 

18. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120038 66,00 

19. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120026 66,00 

20. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120012 66,00 

21. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1220022 66,00 

22. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120021 66,00 

23. Електр.машинка CASIO D 120V14010220 2000 1 1120027 66,00 

24. Стул Prestiq GTC s-11 2000 1 1120120 185,26 

25. Гардини коричнево-жовті 2000 1 1120 30,40 

26. Мережевий фільтр АРС Е-10 2001 1 1120123 122,00 

27. Мережевий фільтр АРС Е-10 2001 1 1120063 122,00 

28. Лампа настільна 2001 1 1120055 40,55 

29. Світильник побутовий 2002 1 1020 295,00 

30. Рукав ф50 2002 1  196,00 

31. Гайка ГР-50. 2002 1  15,00 

32. Ствол РСЗ 50 2002 1  36,00 

33. Лічильник водомірний 2002 1 1120085 105,33 

34. Стул ISO 1B( чорн) 2002 1 1120674 58,00 

35. Крісло Prestiqe Cip 2002 1 1120673 155,00 

36. Крісло Prestiqe Cip 2002 1 1120671 168,00 



 

 
 

37. Крісло Prestiqe Cip 2002 1 1120672 168,00 

38. Гайка ГР 50 12 каб. 2002 1  34,00 

39. Мережевий фильтр SVEN 2002 1 1120071 68,00 

40. Штори 2003 1  120,00 

41. Стул ISOIB 2003 1 1120675 57,00 

42. Стул ISOIB 2003 1 1120676 57,00 

43. Крісло Prestiqe GTP 2003 1 1120674 168,00 

44. Карнизи 2003 1  44,04 

45. Штамп і печатка 2003 1  420,49 

46. Лічильник електро 2003 1  102,00 

47. Телефон апарат) 2003 1  75,00 

48. Терефон. Апарат 2003 1  75,00 

49. Джерело безперебійного живлення АРС ВасK UPS CS 2004 1  388,00 

50. Джерело безперебійного живлення АРС ВасK UPS CS 2004 1  388,00 

51. Телефон Panasonic KX-TS 2350 2004 1  89,10 

52. Телефон Panasonic KX-TS 2350 2004 1 1120129 89,10 

53. Телефон Panasonic KX-TS 2350 2004 1 1120125 89,10 

54. Телефон Panasonic KX-TS 2350 2004 1 1120056 89,10 

55. Телефон Panasonic KX-TS 2350 2004 1 1120068 89,10 

56. Телефон Panasonic KX-TS 2350 2004 1 1120065 89,10 

57. Джерело безперебійного живлення АРС ВасK UPS CS 500 RS 2004 1 1120057 350,00 

58. Джерело безперебійного живлення АРС ВасK UPS CS 500 RS 2004 1 1120042 350,00 

59. Джерело безперебійного живлення АРС ВасK UPS CS 2004 1 1120069 350,00 

60. Джерело безперебійного живлення АРС ВасK UPS CS 2004 1 1120053 352,00 

61. Накопичувач HDD 80,08 GB Samsunq SP 0802 m (жосткий диск) 2004 1 1120956 413,00 

62. Клапан електромагнітний КЭП-1 20/20 2004 1 1120081 362,40 

63. Комплект офісної меблі 2004 1 1120858 489,38 

64. Комплект офісної меблі 2004 1 1120858 418,09 

65. Стілець на ножках С24 коричневий 2004 1 1120865 70,20 

66. Стілець на ножках С24 коричневий 2004 1 1120880 70,20 

67. Стілець Престиж 2004 1 1120896 226,80 

68. Стілець на ножках коричневий 2004 1 1120965 70,20 

69. Стілець Престиж 2004 1 1120885 226,80 



 

 
 

70. Стілець Престиж 2004 1 1120066 226,80 

71. Стілець Престиж 2004 1 1120859 226,80 

72. Люстра пʼятирожкова 2004 1 1120 137,00 

73. Люстра шістирожкова Покотилівка 2004 1 1120 131,00 

74. Стіл робочий в зборі 2005 1 1120897 625,38 

75. Стіл приставний Орех р141 2005 1 1120898 175,41 

76. Підставка під системний блок 2005 1 1120899 105,90 

77. Тумба орех. Р0141 2005 1 1120900 387,27 

78. Шафа низька в зборі 2005 1 1120901 218,40 

79. Шафа гардеробна 2005 1 1120902 476,61 

80. Шафа середня в зборі 2005 1 1120903 466,68 

81. Стіл робочий горіх 2005 1 1120911 750,29 

82. Підставка мобильна 2005 1 1120912 136,00 

83. Шафа в зборі середня 2005 1 1120913 295,89 

84. Шафа в зборі середня 2005 1 1120914 383,28 

85. Шафа середня горіх 2005 1 1120915 182,67 

86. Стіл приставний 2005 1 1120916 140,34 

87. Шафа в зборі низька 2005 1 1120917 176,76 

88. Стіл робочий 2005 1 1120904 409,77 

89.  2005 1 1120905 333,42 

90. Стіл приставний 2005 1 1120906 140,34 

91. Шафа гардеробна 2005 1 1120907 383,28 

92. Шафа низька 2005 1 1120908 176,76 

93. Шафа середня 2005 1 1120909 373,35 

94. Стілець на ножках коричневий 2005 1 1120918 64,58 

95. Калькулятор CIT 414 2005 1 1120930 78,71 

96. Світильник AV-127 2005 1 1120040 59,21 

97. Світильник AV-127 2005 1 1120929 59,21 

98. Світильник AV-127 2005 1 1120932 59,21 

99. Тумба мобільна 2005 1 1120924 233,01 

100. Сейф NL Шафа мет. 2005 1 1120043 208,33 

101. М/х піч LG MS-2342 2005 1 1120127 424,25 

102. Вішалка 2005 1 1120918 199,00 



 

 
 

103. Вішалка 2005 1 1120942 199,00 

104. Стільці 2005 1 1120925 73,00 

105. Стільці(коридор свалка) 2005 1 1120941 73,00 

106. Стілець 2005 1 1120940 73,00 

107. Стілець 2005 1 1120926 73,00 

108. Стілець 2005 1 1120924 73,00 

109. Лампа настольна 2005 1 1120945 24,58 

110. Лампа настольна (Високий) 2005 1 1120944 24,58 

111. Прінтер Xerox Phaser 3117Південний 2005 1 1120948 477,50 

112. Стілець на ножках чорний (Мерефа) 2006 1 1120930 64,58 

113. Стілець на ножках чорний 2006 1 1120932 64,58 

114. Стілець на ножках чорний 2006 1 1120928 64,58 

115. Стілець на ножках чорний 2006 1 1120929 64,58 

116. Газовий побутовий сигналізатор СРБ -1-7Б 2006 1 1120933 425,00 

117. Газовий побутовий сигналізатор СРБ -1-7Б Покотилівка 2006 1 1120934 425,00 

118. Стілець на ножках V4 чорний (Південний) 2006 1 1120938 69,58 

119. Стілець на ножках V4 чорний (Південний) 2006 1 1120937 69,58 

120. Стілець на ножках V4 чорний (Пісочин) 2006 1 1120935 69,58 

121. Стілець на ножках V4 чорний (Пісочин) 2006 1 1120936 69,58 

122. Мережевий фільтр POWER Protect PWS 68(Високий) 2006 1 1120953 37,50 

123. Накопичувач V Sb 2.0 Flash 1 Gb Kinqston флешка 2006 1 1120 180,83 

124. Принтер Xerox Phasher 3117 2006 1 1120949 477,50 

125. Принтер Xerox Phasher 3117 2006 1 1120950 477,50 

126. Монітор 17 TET Samsunq 2006 1 1120946 966,67 

127. Монітор 17 TET Samsunq 2006 1 1120945 966,67 

128. Пилосос Samsung VC 6015 VN(8кабінет) 2006 1 1120952 399,00 

129. Принтер Xerox Phasher 3117 (Високий) 2006 1 1120951 482,00 

130. Вентилятор Elenberg FT 3012 2006 1 1120955 65,83 

131. Вентилятор Elenberg FT 3012 2006 1 1120860 108,25 

132. Вентилятор Elenberg FT 3012 2006 1 1120245 108,25 

133. Вентилятор Skina – архів 2006 1 1120939 72,00 

134. Калькулятор Assista AC-2320 2006 1 1120910 34,75 

135. Калькулятор Assista AC-2320 2006 1 1120912 34,75 



 

 
 

136. Калькулятор Assista AC-2320 ( Мерефа) 2006 1 1120911 34,75 

137. Телефон Panasonic KX-TCD 207 2006 1 1120970 415,00 

138. Телефон Panasonic TCD 2350 2006 1 1120971 55,00 

139. Монітор 17 ТЕТS Samsung 740BE 2007 1 1120973 998,33 

140. Принтер Xeroc Phaser 3117 2007 1 1120974 485,00 

141. Жалюзі вертикальні в зборі 3м2 (Мерефа) 2007 1 1120975 144,24 

142. Стіл робочий горіх РФ 122 2007 1 1120977 207,54 

143. Тумба мобільна горіх РФ 181 2007 1 1120978 285,55 

144. Принтер Xeroc Phaser 3117( Покотилівка) 2007 1 1120500 485,00 

145. Принтер Xeroc Phaser 3117( Пісочин) 2007 1 1120981 458,00 

146. Принтер Xeroc Phaser 3117 2007 1 1120972 458,00 

147. Лампа настольна синя-архів 2008 1 1120983 50,00 

148. Лампа настольна блакитна Південний 2008 1 1120985 50,00 

149. Лампа настольна блакитна 2008 1 1120986 50,00 

150. Штамп простий 2008 1  198,00 

151. Штамп простий 2008 1  76,00 

152. Печатка кругла для документів 2008 1  145,00 

153. Світильник Етюд 15 Б (Покотилівка) 2008 1  225,00 

154. Світильник Чаша (Покотилівка) 2008 1  155,59 

155. 
Корпус навісний в зборі з автоматичним викл.метал. 1 p30 SABAJ 
(Покотилівка) 

2008 1 1120987 299,92 

156. Стілець кожзам,чорний 2008 1 1120989 118,75 

157. Стілець кожзам. чорний 2008 1 1120990 118,75 

158. Стілець кожзам,чорний 2008 1 1120991 118,75 

159. Стілець кожзам,чорний Пісочин 2008 1 1120992 118,75 

160. Прінтер Xerox PHASER 3117 2008 1 1120993 445,00 

161. Прінтер EPSON LX-300 2008 1 1120995 822,50 

162. Штампи з автоматизованою оснасткою 54х2 (Пирог Л.Г) 2008 1  105,83 

163. Штампи з автоматизованою оснасткою 54х2 (Пирог Л.Г) 2008 1  105,83 

164. Штампи з автоматизованою оснасткою 54х2 (Пасечник Е.В.) 2008 1  105,83 

165. Штампи з автоматизованою оснасткою 54х2 (Холмичева Е.М.) 2008 1  105,83 

166. Штампи з автоматизованою оснасткою 54х2 (Нечипоренко) 2008 1  105,84 

167. Жалюзі вертикальні Fortyna 3.2 м2,з кронштейном Покотилівка 2008 1  400,15 



 

 
 

168. Жалюзі вертикальні Polonez 312 м2,з кронштейном Покотилівка 2009 1  408,31 

169. Шафа шк-7( Пісочин 6 каб) 2009 1 1121002 839,00 

170. Стілаж (Пісочин)арх. 2009 1 1121005 875,10 

171. Стілаж (Пісочин) 2009 1 1121006 875,10 

172. Стілаж ( Пісочин) 2009 1 1121007 875,10 

173. Стіллаж Пісочин 2009 1 1121008 875,10 

174. Стілаж Пісочин 2009 1 1121009 875,11 

175. 
Настольна лампа Atlas 
Пісочин 6 каб. 

2009 1 1120998 28,59 

176. Настольна лампа (Camelson) Пісочин 2009 1 1120999 49,42 

177. Дробина Safety ( Васищеве) 2008 1 1121003 190,83 

178. Вогнегасник (Покотилівка) 2009 1 1121010 180,00 

179. Вогнегасник (Пісочин) 2009 1 1121011 180,00 

180. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 архів 2011 1 1121015 361,67 

181. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 архів 2011 1 1121016 361,67 

182. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 архів 2011 1 1121017 361,66 

183. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 архів 2011 1 1121018 361,67 

184. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 архів 2011 1 1121019 361,66 

185. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 архів 2011 1 1121020 361,67 

186. Монітор 18,5 Samsyng TFT EX 1920 Black ( Високий) 2011 1 1121021 898,34 

187. Монітор 18,5 Samsyng TFT EX 1920 Black ( 1 ком) 2011 1 1121022 898,33 

188. Настольний набір 7S-1А деревʼяний корпус.з позолотою (5 каб) 2011 1 1121023 419,44 

189. ADSL роутер-2500,D-link.DSL модем 2011 1 1121024 180,00 

190. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 ( Мерефа) 2011 1 1121021 361,66 

191. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 ( Мерефа) 2011 1 1121022 361,66 

192. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 ( Мерефа) 2011 1 1121025 361,67 

193. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 ( Мерефа) 2011 1 1121026 361,67 

194. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 ( Мерефа) 2011 1 1121027 361,67 

195. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 ( Мерефа) 2011 1 1121028 361,67 

196. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 ( архів) 2011 1 1121029 361,67 

197. Стілаж мет.7 полиць ДСП 2700*910 (архів) 2011 1 1121030 361,67 

198. Panasonic KX TS 2368 RLW телефон 2011 1 1121031 530,00 

199. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121032 87,50 



 

 
 

200. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121033 87,50 

201. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121034 87,50 

202. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121035 87,50 

203. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121036 87,50 

204. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121037 87,50 

205. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121038 87,50 

206. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121039 87,50 

207. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121040 87,50 

208. Стілець ISO BLACK ( Мерефа) 2011 1 1121041 87,50 

209. Дробина ARTUB EcoPlus 5-и ст.0270/405 2011 1 1121049 312,50 

210. Стілаж металевий 7 полиць ДСП 2700*910*460175 кг 2011 1 1121043 357,50 

211. Стілаж металевий 7 полиць ДСП 2700*910*460175 кг 2011 1 1121034 357,50 

212. Стілаж металевий 7 полиць ДСП 2700*910*460175 кг 2011 1 1121036 357,50 

213. Стілаж металевий 7 полиць ДСП 2700*910*460175 кг 2011 1 1121023 357,50 

214. Стілаж металевий 7 полиць ДСП 2700*910*460175 кг 2011 1 1121024 357,50 

215. Стілаж металевий 7 полиць ДСП 2700*910*460175 кг 2011 1 1121037 357,50 

216. Стілаж металевий 7 полиць ДСП 2700*910*460175 кг 2011 1 1121038 357,50 

217. Монітор 17 ТЕТS Samsung 740BE 2011 1 1121044 850,00 

218. ADSL модем-роутер ТР-Link TD-8840 (Високий) 2011 1 1121048 209,20 

219. 
ADSL модем-роутер D-Link DSL-2540 U/BRU/C2 ADSL- Cплитер D-link 
DSL-30CF 

2011 1 1121050 256,70 

220. 
ADSL модем-роутер D-Link DSL-2540 U/BRU/C2 ADSL- Cплитер D-link 
DSL-30CF (архів) 

2011 1 1121051 256,70 

221. Миш Hardity MO-101 Донец 2011 1 1121052 29,17 

222. Миш Hardity MO-101 2011 1 1121053 29,17 

223. Миш Hardity MO-101 2011 1 1121054 36,32 

224. Клавіатура Hardity.MO 101 2011 1 1121055 36,31 

225. Принтер Sumsunq ML-1866 2011 1 1121056 656,25 

226. Дробина Itoss 7 ступ,,роб. Висота 3,5м 917 ( Покотилівка) 2012 1 1121057 498,00 

227. Багор цебро пож. 2012 1 1121058 76,67 

228. Лампа аварійного висвітлення (Покотилівка) 2012 1 1121058 145,83 

229. Лом пожеж. Покотилівка 2012 1 1121058 33,33 

230. Лопата пож. Покотилівка 2012 1 1121058 33,33 



 

 
 

231. Вогнегасник ВП-5 Покотилівка 2012 1 1121058 133,34 

232. Сокира пож.Покотилівка 2012 1 1121058 29,17 

233. Жалюзі вертик.(636) 2012 1 1121059 266,87 

234. Жалюзі вертик.(636) 2012 1 1121060 266,88 

235. Жалюзі вертик. 2012 1 1121061 266,89 

236. Жалюзі вертик. 2012 1 1121062 266,87 

237. Жалюзі вертик. 2012 1 1121064 266,87 

238. Платяна шафа 2012 1 1121065 300,00 

239. Жалюзі верт./10271 2012 1 1121066 189,80 

240. Жалюзи вертик./10271 2012 1 1121067 189,80 

241. Жалюзі /1270 2012 1 1121068 279,16 

242. Жалюзі /1270 2012 1 1121069 279,17 

243. Жалюзі вертик.665 2012 1 1121070 326,70 

244. Жалюзі вертик./10273 2012 1 1121072 189,81 

245. Фасадна вивіска 50*70 вхід до будинку 2012 1 1121075 350,00 

246. Таблички 2012 1 112 965,25 

247. Купе 2012 1 1121076 678,84 

248. Кухня 2012 1 1121077 565,01 

249. Полки ( каб,директора ) 2012 1 1121078 363,07 

250. Ресепшин 2012 1 1121079 939,56 

251. Стіл для засідань 2012 1 1121081 675,42 

252. Калькулятор- директор 2012 1 1121082 51,00 

253. Вогнегасник ВП-5 2012 1 1121083 133,33 

254. Миша Genius 2012 1 1121084 39,10 

255. Миша Genius 2012 1 1121085 39,10 

256. Миша Genius 2012 1 1121086 39,10 

257. Мережевий фільтр С-5РS 2001 1 1120064 46,50 

258. Печатка кругла 2013 1  340,00 

259. Штамп простий 2013 1  100,00 

260. Монітор 19»1280х1024 LED(4:3) 2018 1 1121100 1287,00 

261. Монітор 19»1280х1024 LED(4:3) 2018 1 1121101 1287,00 

262. Комплект Клавіатура+ миш Genius KM-125 2018 1 1121102 450,00 

263. Монітор АОС 21.5 Е2270SWN Black 2018 1 1121103 2165,83 



 

 
 

264. Комплект Клавіатура+ миш Genius KM-125(31330209106) 2018 1 1121104 333,33 

265. Комплект Клавіатура+ миш Genius KM-125(31330209106 2018 1 1121105 333,34 

266. Штамп простий 2018 1 1120 800,00 

267. Штамп простий 2018 1 1120 800,00 

268. Монітор АОС 18.5 Е970SWN Blak 2018 1 1121106 1644,15 

269. Клавіатура EsperanzaTKR101 USB RU ( TKR101) 2018 1 1121107 81,50 

270. Системний блок DC (Athlon IIX4/A68M/4Gb/250Gb/ATX 400w 2018 1 1121108 4055,80 

271. Миша 2Е MF104.USB blak 2018 1 1121109 150,00 

272. Системний блок НР/Е8400/500GB HDD/4GB DDR3/win7pro 2018 1 1121110 3410,00 

273. Системний блок НР/Е8400/500GB HDD/4GB DDR3/win7pro 2018 1 1121111 3410,00 

274. Подушка штемпельна 2018 1 1120921 195,00 

275. Подушка штемпельна 2018 1 1120922 195,00 

276. Далекомір SNDWAY SW-T40 2018 1 1121087 650,00 

277. Далекомір SNDWAY SW-T40 2018 1 1121088 650,00 

278. Далекомір SNDWAY SW-T40 2018 1 1121089 650,00 

279. Далекомір SNDWAY SW-T40 2018 1 1121090 650,00 

280. Далекомір SNDWAY SW-T40 2018 1 1121091 650,00 

281. Далекомір SNDWAY SW-T40 2018 1 1121092 650,00 

282. Далекомір SNDWAY SW-T40 2018 1 1121093 650,00 

283. Системний блок НР/Е8400/500GB HDD/4GB DDR3/win7pro 2018 1 1121112 3410,00 

284. Системний блок НР/Е8400/500GB HDD+120GB SDD/ 4GB DDR3/ win 7pro 2018 1 1121113 4345,00 

285. Монітор 19,5 1366х768 LED 2018 1 1121114 1430,00 

286. Комплект клавіатура+миша Real-EL Standart 503 Kit USB.blak 2018 1 1121115 333,33 

287. Принтер XEROC Phaser 3020 BI WiFi(3020v)+USB cable 2018 1 1121116 2916,67 

288. TP Linn WR 840N 2019 1 1121117 479,00 

289. TP Linn WR 823N 2019 1 1121118 350,00 

290. Штамп простий 2019 1  250,00 

291. 
Монітор 17 (провід вита пара+ 
перехідник для моніторингу) 

2019 1 1121119 1400,00 

292. 
БФП А4ч/б Canon i-SENSYS MF237w з Wi-Fi(1418c162A+2 катриджа 
Canon 737 

2020 1 1121120 10125,00 

293. Маніпулятор «Миша»910-003357 Logitech B100Opt USB Black 2020 1 1121121 179,17 

294. Комплект 920-002561 Logitech Decktop MK 120 миша і клавіатура 2020 1 1121122 408,33 



 

 
 

295. Комплект 920-002561 Logitech Decktop MK 120 миша і клавіатура 2020 1 1121123 408,33 

296. Комплект 920-002561 Logitech Decktop MK 120 миша і клавіатура 2020 1 1121124 408,34 

297. Монітор 21.5 Philips 223v5lHSB/01(/00) 2020 1 1121125 2196,67 

298. Монітор 21.5 Philips 223v5lHSB/01(/00) 2020 1 1121126 2196,67 

299. Монітор 21.5 Philips 223v5lHSB/01(/00) 2020 1 1121127 2196,66 

300. Системний блок /і5/16GB DDR3/240GB SSD+500GB HDD 2020 1 1121128 6333,33 

301. Системний блок /і5/16GB DDR3/240GB SSD+500GB HDD 2020 1 1121129 6333,33 

302. Системний блок /і5/16GB DDR3/240GB SSD+500GB HDD 2020 1 1121130 6333,33 

Всього малоцінних необоротних матеріальних активів 139 432,82 
 

 

 

 

 

Заступник селищного голови 

 з питань діяльності виконавчих органів Роман ШЕЙКА



 



ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                      

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

із земель СВК «Харківська овочева фабрика», ділянка № 483 для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва гр. Захарову Юрію 

Валерійовичу 
 

Відповідно до статей 12, 22, 25, 791, 81, 118, 121, 125, 126 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) СВК «Харківська овочева 

фабрика» ХР № 0255266, Розпорядження Харківської райдержадміністрації № 

1745 від 25 серпня 2011 р. «Про виділення в натурі на місцевості земельної 

частки (паю) гр. Захарову Юрію Валерійовичу», звернення гр. Захарова Юрія 

Валерійовича, керуючись статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних 

відносин та екології, селищна рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) громадянину 

України Захарову Юрію Валерійовичу земельну ділянку № 483, площею 

0,2226га (угіддя - рілля), кадастровий номер 6325155600:01:001:1100, (код 01.01) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель 

розпайованого СВК «Харківська овочева фабрика» на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області, що 

розташована на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) 

Харківського району Харківської області, розробник ДП «Харківський науково-

дослідний та проектний інститут землеустрою».  

2. Гр. Захарову Юрію Валерійовичу зареєструвати право власності на 

земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

3. Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 

дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 
 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола  КУЗЬМІНОВ 
 Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                      
 

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 793 із земель 

КСП «Червоний партизан», для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу її у власність гр. Сухановій Тетяні Олексіївні 

 

Відповідно до статей 12, 22, 25, 791, 81, 118, 125, 126 Земельного кодексу 

України, керуючись Законами України «Про порядок виділення в натурі (на 

місцевості) земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 26 «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі сертифікату на право на земельну 

частку (пай) КСП «Червоний партизан» серія ХР №0281699, Свідоцтва про право 

на спадщину за законом №3-559 від 08.09.2021 після Суханової Марії 

Никифорівни, матеріалів паювання земель КСП та заяви гр. Суханової Тетяни 

Олексіївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 

та екології, селищна рада  
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянину 

України Сухановій Тетяні Олексіївні земельну ділянку № 793, площею 0,4204 га 

(угіддя - сіножаті), кадастровий номер 6325181500:03:003:0066, (код 01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель 

розпайованого КСП «Червоний партизан»  на території Безлюдівської селищної 

ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.  

2. Гр. Сухановій Тетяні Олексіївні: 

2.1 Зареєструвати право власності на земельну ділянку в Державному 

реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

2.2 Використовувати земельну ділянку за цільовим призначенням з 

дотриманням вимог земельного та екологічного законодавства. 

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

питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                   Микола  КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 
 



ПРОЄКТ  

  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                      

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 455 із земель 

СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність  

гр. Івановій Любові Юріївні 

 

Відповідно до статей 12, 22, 25, 791, 81, 118, 121, 125, 126 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) СВК «Харківська овочева 

фабрика» ХР № 0260745, звернення гр. Іванової Любові Юріївни, керуючись 

статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи 

висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна 

рада 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Івановій Любові 

Юріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) 

Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Перепелиця К.О.  

2. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці 

України Івановій Любові Юріївні земельну ділянку № 455, площею 0,2225 га 

(угіддя - рілля), кадастровий номер 6325155600:01:001:1366 (код 01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель 

розпайованого СВК «Харківська овочева фабрика» на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.  

3. Гр. Івановій Любові Юріївні: 

3.1 Зареєструвати право власності на земельну ділянку 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 даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 
 

Безлюдівський селищний голова                                Микола  КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                      

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 748 із земель 

СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність 

гр. Григор'єву Олександру Володимировичу 
 

Відповідно до статей 12, 22, 25, 791, 81, 118, 121, 125, 126 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) СВК «ХОФ» РН № 898515, 

звернення гр. Григор'єва Олександра Володимировича, керуючись статтями 26, 

33 Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи висновки 

постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Григор'єву 

Олександру Володимировичу, для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) 

Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Перепелиця К.О.  

2. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянину 

України Григор'єву Олександру Володимировичу земельну ділянку № 748, 

площею 0,2143 га (угіддя- рілля), кадастровий номер 6325155600:01:001:1365, 

(код 01.01) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із 

земель розпайованого СВК «Харківська овочева фабрика» на території 

Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської 

області.  

3. Гр. Григор'єву Олександру Володимировичу: 

3.1 Зареєструвати право власності на земельну ділянку 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 даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 
 

Безлюдівський селищний голова                                Микола  КУЗЬМІНОВ  
Рішення підготував начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь 

С., 749-61-04 
  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року  
 

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки №454 із земель 

СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність гр. Косьміну 

Олександру Євгеновичу 
 

Відповідно до статей 12, 22, 25, 791, 81, 118, 121, 125, 126 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) СВК «ХОФ» ХР № 0255370, 

звернення гр. Косьміна Олександра Євгеновича, керуючись статтями 26, 33 

Закону України «Про місцеве самоврядування», враховуючи висновки постійної 

комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Косьміну 

Олександру Євгеновичу для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, розташовану на території Безлюдівської селищної ради (за межами 

н.п.) Харківського району Харківської області, розробник ФО-П Перепелиця 

К.О.  

2. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянину 

України Косьміну Олександру Євгеновичу земельну ділянку № 454, площею 

0,2226 га (угіддя - рілля), кадастровий номер 6325155600:01:001:1364 (код 01.01) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель 

розпайованого СВК «Харківська овочева фабрика» на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.  

3. Гр. Косьміну Олександру Євгеновичу: 

3.1 Зареєструвати право власності на земельну ділянку 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 даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

Безлюдівський селищний голова                                   Микола  КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04 



            ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   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. Прудніковій Галині Володимирівні 
 

Розглянувши заяву гр. Пруднікової Галини Володимирівни 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) 

- сільськогосподарські угіддя, площею 0,30 умовних кадастрових гектарів із 

земель колишнього СВК «ХОФ», згідно сертифікату серія: ХР №0255661, 

керуючись ст.12, 22, 25, 118, 791, 81, 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 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл гр. Прудніковій Галині Володимирівні 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) - 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 замовити у суб’єктів господарювання, що мають 

право виконувати  роботи  із землеустрою, згідно із законом. 

3. Розроблену та погоджену у встановленому законом порядку технічну 

документацію 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 екології (Шматько Ю.І.).  
 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола  КУЗЬМІНОВ   
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   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. Негуторову Ігору Федоровичу 
 

Розглянувши заяву гр. Негуторова Ігора Федоровича 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) - 

сільськогосподарські угіддя, площею 0,30 умовних кадастрових гектарів із 

земель колишнього СВК «ХОФ» згідно сертифікату серія: РН № 886823, 

керуючись ст.12, 22, 25, 118, 791, 81, 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 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл гр. Негуторову Ігору Федоровичу 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) - 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 замовити у суб’єктів господарювання, що мають 

право виконувати  роботи  із землеустрою, згідно із законом. 

3. Розроблену та погоджену у встановленому законом порядку технічну 

документацію 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 екології (Шматько Ю.І.).  
 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола  КУЗЬМІНОВ  
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   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. 

Овчаренко Віолетті Важиківні 
 

Розглянувши заяву гр. Овчаренко Віолетти Важиківни 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) - 

сільськогосподарські угіддя, площею 0,30 умовних кадастрових гектарів із 

земель колишнього СВК «ХОФ» згідно сертифікату серія: РН №898542, 

керуючись ст.12, 22, 25, 118, 791, 81, 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 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Надати дозвіл гр. Овчаренко Віолетті Важиківні 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) - 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 замовити у суб’єктів господарювання, що мають 

право виконувати  роботи  із землеустрою, згідно із законом. 

3. Розроблену та погоджену у встановленому законом порядку технічну 

документацію 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 екології (Шматько Ю.І.).  
 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола  КУЗЬМІНОВ  
 Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія   VIІІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я  
від 23 лютого  2022   року                                      

 

Про внесення змін до п.1 рішення Х сесії VIІІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 15.06.2021 р. «Про виділення в натурі (на місцевості) 

земельної ділянки № 575 із земель колишнього КСП «Червоний партизан» 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та передачу її 

у власність  гр. Маляр Вікторії Вікторівні» 

 

Розглянувши заяву гр. Маляр Вікторії Вікторівни  щодо  внесення змін до 

п.1 рішення Х сесії VIІІ скликання Безлюдівської селищної ради від 15 червня 

2021 року, у зв’язку з технічною помилкою в площі земельної ділянки «0,9107 

га» замінити на «0,9105 га», керуючись ст.ст.12, 22, 25, 118, 791, 81, 122, 123 

Земельного Кодексу України, ст.ст.26,33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 

земельних відносин та екології, селищна рада 
  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Пункт 1 рішення Х сесії VIІІ скликання Безлюдівської селищної ради 

від 15.06.2021 р. «Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 

575 із земель колишнього КСП «Червоний партизан» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та передачу її у власність гр. Маляр 

Вікторії Вікторівні» викласти  в наступній редакції: 

«1. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність гр. Маляр 

Вікторії Вікторівні земельну ділянку № 575 площею 0,9105га, (угіддя – сіножаті), 

кадастровий номер: 6325156400:07:001:0134 (код 01.01) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва, із земель колишнього КСП «Червоний 

Партизан» на території Безлюдівської селищної ради (за межами н.п.) 

Харківського району Харківської області.» 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).  
 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ  
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04 
  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія   VIІІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                      

Про внесення змін до п.п. 2, 3 рішення V сесії VIІІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 09 лютого 2021 р. «Про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва                     

гр. Гайденко К.М. на території Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області» 
 

Розглянувши заяву гр. Гайденко Ксенії Миколаївни з проханням внести зміни 

до рішення V сесії VIІІ скликання Безлюдівської селищної ради від 09 лютого 2021 

року «Про передачу у власність земельної ділянки для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва гр. Гайденко К.М…» стосовно виправлення 

технічної помилки в кадастровому номері ділянки: з  «6325155600:01:002:0445» на 

«6325155600:01:002:0455», керуючись ст.ст.12, 22, 25, 118, 791, 81, 122, 123 

Земельного Кодексу України,  ст. 50, 51 Закону України «Про землеустрій», Закону 

України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень», ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи висновки постійної комісії селищної ради з питань земельних відносин 

та екології, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. Внести зміни до п.п. 2, 3 рішення V сесії VIІІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 9 лютого 2021 року «Про передачу у власність земельної 

ділянки для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. 

Гайденко К.М. на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області» та викласти в новій редакції: 

«2. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці 

України Гайденко Ксенії Миколаївні земельну ділянку № 1507 площею 0,2108га 

(угіддя - рілля), кадастровий номер 6325155600:01:002:0455 (код 01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель СВК 

«Харківська овочева фабрика» на території Безлюдівської селищної ради (за 

межами н.п.) Харківського району Харківської області. 

3. Гр. Гайденко К.М.:  

3.1 Зареєструвати право власності на земельну ділянку кадастровий номер 

6325155600:01:002:0455 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 даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

Безлюдівський селищний голова                                Микола  КУЗЬМІНОВ  



Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ХІХ сесія   VIІІ скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                      

Про внесення змін до п. 2 рішення ХІІ сесії VIІІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 30 серпня 2021 р. «Про виділення в натурі (на місцевості) 

земельної ділянки № 1352 із земель СВК «Харківська овочева фабрика» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та безоплатну 

передачу її у власність  гр. Дробіні Надії Миколаївні» 

 

Розглянувши заяву гр. Дробіни Надії Миколаївни з проханням внести 

зміни до п. 2  рішення ХІІ сесії VIІІ скликання Безлюдівської селищної ради від 

30 серпня 2021 р. «Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки № 

1352 із земель СВК «Харківська овочева фабрика» для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу її у власність  гр. 

Дробіні Надії Миколаївні» стосовно виправлення технічної помилки в площі 

земельної ділянки: з «0,2267 га» на «0,2264 га», керуючись ст.ст.12, 22, 25, 118, 

791, 81, 122, 123 Земельного Кодексу України,  ст. 50, 51 Закону України «Про 

землеустрій», Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», ст. 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії селищної 

ради з питань земельних відносин та екології, селищна рада  

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Внести зміни до п. 2 рішення ХІІ сесії VIІІ скликання Безлюдівської 

селищної ради від 30 серпня 2021 р. «Про виділення в натурі (на місцевості) 

земельної ділянки № 1352 із земель СВК «Харківська овочева фабрика» для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва та безоплатну передачу 

її у власність  гр. Дробіні Надії Миколаївні» та викласти в новій редакції: 

«2. Виділити в натурі (на місцевості) та передати у власність громадянці 

України Дробіні Надії Миколаївні земельну ділянку № 1352 площею 0,2264га 

(угіддя - рілля), кадастровий номер 6325155600:01:002:0464 (код 01.01) для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва, із земель 

розпайованого СВК «Харківська овочева фабрика» на території Безлюдівської 

селищної ради (за межами н.п.) Харківського району Харківської області.» 

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

питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                   Микола  КУЗЬМІНОВ  
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04 



 

ПРОЄКТ  

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Джерельній, 46 в смт Хорошеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Вітренко Наталі Дмитрівні 
 

 Відповідно до ст.ст. 12, 40, 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. Вітренко Наталі Дмитрівни, 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. Вітренко Наталі 

Дмитрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Хорошеве, вул. 

Джерельна, 46 на території Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області, розробник ТОВ «Скіф», Жерьобкін Олександр Валерійович.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Вітренко Наталі Дмитрівні земельну 

ділянку (кадастровий номер 6325159100:00:012:0113) площею 0,1500 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Джерельній, 46 в смт Хорошеве Харківського 

району Харківської області.  

3. Гр. Вітренко Наталі Дмитрівни 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 (Шматько Ю.І.). 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ  
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Мовчанівська, 26 в с. Мовчани Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Ковтуну Миколі Петровичу 
 

 Відповідно до  ст.ст. 12, 40, 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. Ковтуна Миколи Петровича, 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. Ковтуну Миколі 

Петровичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в с. Мовчани, вул. 

Мовчанівська, 26 Харківського району Харківської області, розробник ТОВ 

«Скіф», Жерьобкін Олександр Валерійович.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Ковтуну Миколі Петровичу 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181203:00:001:0122) площею 

0,2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Мовчанівська, 26 в с. Мовчани Харківського 

району Харківської області.  

3. Гр. Ковтуну Миколі Петровичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 

 

 

 



 

 
  

ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

 від 23 лютого  2022   року 
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Степова, буд. 8-А в с. Котляри Харківського району Харківської 

області гр. Рибальченко Валентині Федорівні 
 

 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. 

Рибальченко Валентини Федорівни, 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. Рибальченко 

Валентині Федорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), кадастровий номер 

6325181201:00:005:0079, площею 0,1200 га в с. Котляри, вул. Степова, буд. 8-А, 

Харківського району Харківської області, розробник ТОВ «Скіф», Жерьобкін 

Олександр Валерійович. 

2. Гр. Рибальченко Валентині Федорівні зареєструвати право власності на 

земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



  

ПРОЄКТ  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Клубничній, 5 в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Чаплигіну В'ячеславу 

Михайловичу 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 

Чаплигіна В'ячеслава Михайловича, враховуючи висновки постійної комісії з 

питань земельних відносин та екології, селищна рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Чаплигіну 

В'ячеславу Михайловичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Васищеве, 

вул. Клубнична, 5, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий К.О.  

2. Передати  безоплатно у власність гр. Чаплигіну В'ячеславу Михайловичу 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:019:0194) площею 

0,1500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Клубничній, 5 в смт Васищеве Харківського району 

Харківської області.  

3. Гр. Чаплигіну В'ячеславу Михайловичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Чкалова, 8, в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Реброву Миколі 

Васильовичу 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву                     

гр. Реброва Миколи Васильовича, враховуючи висновки постійної комісії з 

питань земельних відносин та екології, селищна рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Реброву Миколі 

Васильовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Васищеве, вул. 

Чкалова, 8, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П               

Мозговий К.О.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Реброву Миколі Васильовичу 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:020:0039) площею 0,1500 

га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Чкалова, 8 смт Васищеве Харківського району 

Харківської області.  

3. Гр. Реброву Миколі Васильовичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

  
  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року  
ь 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Чкалова, буд. 10 в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Русанову Сергію Івановичу 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву                     

гр. Русанова Сергія Івановича, 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. Русанову 

Сергію Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Васищеве, вул. 

Чкалова, 10, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий К. О.  

2. Передати  безоплатно у власність гр. Русанову Сергію Івановичу земельну 

ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:020:0040) площею 0,1500 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Чкалова, 10 в смт Васищеве Харківського району 

Харківської області.  

3. Гр. Русанову Сергію Івановичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року  
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Пушкіна, 41 в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Дубровіну Сергію 

Миколайовичу 
 

 Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву                     

гр. Дубровіна Сергія Миколайовича, враховуючи висновки постійної комісії з 

питань земельних відносин та екології, селищна рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дубровіну 

Сергію Миколайовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Васищеве, вул. 

Пушкіна, 41 Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Радіонова В. М.  

2. Передати  безоплатно у власність гр. Дубровіну Сергію Миколайовичу 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:015:0148) площею 0,1500 

га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Пушкіна, 41 в смт Васищеве Харківського району 

Харківської області.  

3. Гр. Дубровіну Сергію Миколайовичу зареєструвати право власності на 

земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по в'їзду Ромашиному, 20 в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Ауловій Світлані 

Григорівні 
 

 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. Аулової Світлани Григорівни, 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. Ауловій 

Світлані Григорівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Васищеве, в'їзд 

Ромашин, 20, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Бондаренко Н.В.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Ауловій Світлані Григорівні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:017:0131) площею 

0,1500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по в'їзду Ромашиному, 20 в смт Васищеве Харківського 

району Харківської області.  

3. Гр. Ауловій Світлані Григорівні 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

 
 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Швеченка, 72 в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Петренко Аліні Миколаївні 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву                     

гр. Петренко Аліни Миколаївни, 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. Петренко Аліні 

Миколаївни для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Васищеве, вул. 

Шевченка, 72, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Лабузова А. М.  

2. Передати  безоплатно у власність гр. Петренко Аліні Миколаївни 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:007:0185) площею 

0,1483га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Швеченка, 72 в смт Васищеве Харківського району  

Харківської області.  

3. Гр. Петренко Аліні Миколаївні зареєструвати право власності на 

земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
  

 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Слобідській, 51 в смт Васищеве Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Макарову Олександру 

Вячеславовичу 
 

 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. Макарова Олександра Вячеславовича, 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. Макарову 

Олександру Вячеславовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Васищеве, 

вул. Слобідська, 51, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Давиденко В.Ю.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Макарову Олександру 

Вячеславовичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325156400:00:008:0116) 

площею 0,1197 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 

земель житлової та громадської забудови по вул. Слобідській, 51 в смт Васищеве 

Харківського району Харківської області.  

3. Гр. Макарову Олександру Вячеславовичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ  

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

.  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Лісна, 54 в с. Подольох Харківського району Харківської області та 

передачу її безоплатно у спільну сумісну власність гр. Дьогтєву Олексію 

Петровичу та Поповській Ірині Петрівні 
 

 Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву                     

гр. Дьогтєва Олексія Петровича та Поповської Ірини Петрівни, враховуючи 

висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна 

рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дьогтєва 

Олексія Петровича та Поповської Ірини Петрівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) с. Подольох, вул. Лісна, 54, Харківського району 

Харківської області, розробник ФО-П Бондаренко Н. В.  

2. Передати  безоплатно у спільну сумісну власність гр. Дьогтєву Олексію 

Петровичу та Поповській Ірині Петрівні земельну ділянку (кадастровий номер 

6325156401:00:001:0068) площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за 

рахунок категорії земель житлової та громадської забудови по вул. Лісна, 54 в с. 

Подольох Харківського району Харківської області.  

3. Громадянам Дьогтєву Олексію Петровичу та Поповській Ірині Петрівні 

зареєструвати право спільної сумісної власністі 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 (Шматько Ю.І.). 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Зміївській, 7 в с. Темнівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Сас Тамарі Олександрівні 
 

 Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву                     

гр. Сас Тамари Олександрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 

земельних відносин та екології, селищна рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Сас Тамарі 

Олександрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Темнівка, вул. 

Зміївська, 7, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий К. О.  

2. Передати  безоплатно у власність гр. Сас Тамарі Олександрівні земельну 

ділянку (кадастровий номер 6325181503:00:002:0099) площею 0,2097 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Зміївській, 7 в с. Темнівка Харківського району 

Харківської області.  

3. Гр. Сас Тамарі Олександрівні 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Шубінській, 36 в с. Шубіне Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Мазаєвій Зої Прокопівні 
 

 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. Мазаєвої Зої Прокопівни, 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. Мазаєвій Зої 

Прокопівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Шубіне, вул. 

Шубінська, 36, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий К. О.  

2. Передати  безоплатно у власність гр. Мазаєвій Зої Прокопівні земельну 

ділянку (кадастровий номер 6325181505:00:003:0023) площею 0,1346 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Шубінській, 36 в с. Шубіне Харківського району 

Харківської області.  

3. Гр. Мазаєвій Зої Прокопівні 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Тепличній, 2 в с. Кирсанове Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у спільну сумісну власність гр. Головіну 

Олексію Володимировичу та Лук'яновій Тетяні Вікторівні 
 

 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. Головіна Олексія Володимировича та Лук'янової Тетяни Вікторівни, 

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. Головіну 

Олексію Володимировичу та Лук'яновій Тетяні Вікторівні для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) с. Кирсанове, вул. Теплична, 2, Харківського району 

Харківської області, розробник ФО-П Мозговий К. О.  

2. Передати безоплатно у спільну сумісну власність гр. Головіну Олексію 

Володимировичу та Лук'яновій Тетяні Вікторівні земельну ділянку (кадастровий 

номер 6325181502:00:002:0015) площею 0,2500 га, для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та громадської 

забудови по вул. Тепличній, 2 в с. Кирсанове Харківського району Харківської 

області.  

3. Громадянам Головіну Олексію Володимировичу та Лук'яновій Тетяні 

Вікторівні зареєструвати право спільної сумісної 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХIX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Тепличній буд. 29-а в с. Кирсанове Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Москаленко Анастасії 

Прокопівні 
 

 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. Москаленко Анастасії Прокопівни, 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. Москаленко 

Анастасії Прокопівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Кирсанове по вул. 

Тепличній буд. 29-а, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П  

Бондаренко Н.В.  

2. Передати  безоплатно у  власність гр. Москаленко Анастасії Прокопівні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181502:00:002:0016) площею 0,2409 

га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок  категорії земель житлової та 

громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту, 

с. Кирсанове Харківського району  Харківської області.  

3. Гр. Москаленко Анастасії Прокопівні 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 (Шматько Ю.І.). 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХIX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Тепличній буд. 65 в с. Кирсанове Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Русановій Наталі Петрівні 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву                     

гр. Русанової НаталіЇ Петрівни, враховуючи висновки постійної комісії з питань 

земельних відносин та екології, селищна рада  
 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Русановій 

Наталі Петрівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Кирсанове по вул. 

Тепличній буд. 65, Харківського району Харківської області, розробник  ФО-П  

Мозговий Костянтин Олександрович.  

2. Передати  безоплатно у  власність гр. Русановій Наталі Петрівні земельну 

ділянку (кадастровий номер 6325181505:00:003:0029) площею 0,2500 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок  категорії земель житлової та 

громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного пункту, 

с. Кирсанове Харківського району  Харківської області.  

3. Гр. Русановій Наталі Петрівні в с. Кирсанове по вул. Тепличній буд. 65 

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 (Шматько Ю.І.). 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ 

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХIX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                   
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Польовій, буд. 10-А в с. Лизогубівка Харківського району 

Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Ширай 

Олександрі Іванівні 
 

 Відповідно до  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. Ширай 

Олександри Іванівни, 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. для будівництва 

та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Шираю Олександрі Іванівні с. Лизогубівка, вул. 

Польова, буд. 10-А Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий Костянтин Олександрович. 

2. Передати  безоплатно у власність гр. Ширай Олександрі Іванівні земельну 

ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:002:0057) площею 0,2387га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок  категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Польовій, буд. 10-А в с. Лизогубівка Харківського 

району Харківської області.  

3. Гр. Ширай Олександрі Іванівні 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 (Шматько Ю.І.). 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04  



ПРОЄКТ 

  

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                             
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Лісній, 20 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Ходирєвій Олені 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. 

Ходирєвої Олени Юріївни, 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. Ходирєвій 

Олені Юріївні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. Лісна, 

20, Харківського району Харківської області, розробник  ФО-П Давиденко В.Ю.  

2. Передати  безоплатно у  власність гр. Ходирєвій Олені Юріївні земельну 

ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:001:0045) площею 0,2500 га, для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Лісній, 20 в с. Лизогубівка Харківського району  

Харківської області.  

3. Гр. Ходирєвій Олені Юріївні зареєструвати право власності на земельну 

ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 
 

 

Безлюдівський селищний голова                                   Микола КУЗЬМІНОВ 
 

 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХIX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

 від 23 лютого  2022   року     

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Лісній, 31 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Старовій Наталії  Володимирівні 
 

 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. Старової Наталії Володимирівни, 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. Старовій Наталії  

Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:                                        

с. Лизогубівка, вул. Лісна, 31 Харківського району Харківської області, 

розробник  ФО-П  Мозговий Костянтин Олександрович.  

2. Передати  безоплатно у  власність гр. Старовій Наталії  Володимирівні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:001:0060) площею 

0,2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок  категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Лісній, 31 в с. Лизогубівка Харківського району  

Харківської області.  

3. Гр. Старовій Наталії  Володимирівні зареєструвати право власності на 

земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 

 
 



ПРОЄКТ 

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Зеленій, 8 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Скоробогатській Вірі Михайлівні 
 

 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. Скоробогатської Віри Михайлівни, 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. 

Скоробогатській Вірі Михайлівні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, 

вул. Зелена, 8 Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий К.О.  

2. Передати  безоплатно у власність гр. Скоробогатській Вірі Михайлівні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:013:0024) площею 

0,2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Зеленій, 8 в с. Лизогубівка Харківського району 

Харківської області.  

3. Гр. Скоробогатській Вірі Михайлівні 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ 

 

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                  
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Зеленій, 10 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області 

та передачу її безоплатно у власність гр. Кравцовій Людмилі Іванівні 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 

Кравцової Людмили Іванівни, 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. Кравцовій 

Людмилі Іванівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. 

Зелена, буд. 10, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П  

Жалковська Олена Олександрівна.  

2. Передати  безоплатно у  власність гр. Кравцовій Людмилі Іванівні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:013:0023) площею 

0,2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок  категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Зеленій, 10 в с. Лизогубівка Харківського району  

Харківської області.  

3. Гр. Кравцовій Людмилі Іванівні 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ 

 

 

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                         
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Лікарській, 5 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Старову Володимиру 

Леонідовичу 
 

 Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 

Старова Володимира Леонідовича, 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. Старову 

Володимиру Леонідовичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, 

вул. Лікарська, 5, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П  

Мозговий К.О.  

2. Передати  безоплатно у  власність гр. Старову Володимиру Леонідовичу 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:011:0049) площею 

0,1460га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок  категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Лікарській, 5 в с. Лизогубівка Харківського району  

Харківської області.  

3. Гр. Старову Володимиру Леонідовичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ 

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                       
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Лікарській, 17 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Стешенку Валентину 

Олександровичу 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву                     

гр. Стешенка Валентина Олександровича, 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. Стешенку 

Валентину Олександровичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, 

вул. Лікарська, буд. 17  Харківського району Харківської області, розробник  

ФО-П  Мозговий К.О.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Стешенку Валентину 

Олександровичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:011:0050) 

площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 

земель житлової та громадської забудови по вул. Лікарській, 17 в с. Лизогубівка 

Харківського району  Харківської області.  

3. Гр. Стешенку Валентину Олександровичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ 

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Шкільній, 35 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Холмовській Аллі 

Леонідівні 
 

 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. Холмовської Алли Леонідівни, 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. Холмовській 

Аллі Леонідівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. 

Шкільна, 35, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий К.О.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Холмовській Аллі Леонідівні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0041) площею 

0,2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Шкільній, 35 в с. Лизогубівка Харківського району 

Харківської області.  

3. Гр. Холмовській Аллі Леонідівні 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 

 



ПРОЄКТ  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Центральній, буд. 20-а в с. Лизогубівка Харківського району 

Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Старовій 

Валентині Василівні 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 

Старової Валентини Василівни, 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. Старовій 

Валентині Василівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. 

Центральна, буд. 20-а, Харківського району Харківської області, розробник        

ФО-П Ткаченко Д.М.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Старовій Валентині Василівні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:010:0039) площею 

0,0929га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Центральній, буд. 20-а в с. Лизогубівка 

Харківського району Харківської області.  

3. Гр. Старовій Валентині Василівні зареєструвати право власності на 

земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 

  



ПРОЄКТ  
.  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Центральній,  44 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Бєлевцову Михайлу 

Костянтиновичу 
 

 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. 

Бєлевцова Михайла Костянтиновича, 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. Бєлевцову 

Михайлу Костянтиновичу для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, 

вул. Центральна, буд. 44, Харківського району Харківської області, розробник 

ФО-П Мозговий К.О.  

2. Передати  безоплатно у власність гр. Бєлевцову Михайлу 

Костянтиновичу земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:011:0051) 

площею 0,2500 га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії 

земель житлової та громадської забудови по вул. Центральній, 44 в с. 

Лизогубівка Харківського району Харківської області.  

3. Гр. Бєлевцову Михайлу Костянтиновичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 

  



ПРОЄКТ  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

 від 23 лютого  2022   року                                         
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Центральній, 53 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Мудрій Людмилі 

Кузьмінічні 
 

 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. 

Мудрої Людмили Кузьмінічни, 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. Мудрій 

Людмилі Кузьмінічні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. 

Центральна, 53, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий К.О.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Мудрій Людмилі Кузьмінічні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:004:0024) площею 

0,2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок  категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Центральній, 53 в с. Лизогубівка Харківського 

району  Харківської області.  

3. Гр. Мудрій Людмилі Кузьмінічні 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 (Шматько Ю.І.). 
 

Безлюдівський селищний голова                                  Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 



ПРОЄКТ  

  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Центральній, 62 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Тинді Ірині Володимирівні 
 

 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. Тинди Ірини Володимирівни, 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. Тинді Ірині 

Володимирівні для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. 

Центральна, 62, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Придатко О.В.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Тинді Ірині Володимирівні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:011:0052) площею 

0,1757га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови Харківського району Харківської області.  

3. Гр. Тинді Ірині Володимирівні зареєструвати право власності на 

земельну ділянку в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 

  



ПРОЄКТ  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІХ сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                     
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Центральній, 126 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Оберемку Юрію 

Олексійовичу 
 

 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. Оберемка Юрія Олексійовича, 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. Оберемку Юрію 

Олексійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. 

Центральна, 126, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П 

Мозговий К. О.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Оберемку Юрію Олексійовичу 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:012:0042) площею 

0,2500га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Центральній, 126 в с. Лизогубівка Харківського 

району Харківської області.  

3. Гр. Оберемку Юрію Олексійовичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 

  



ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

     ХІX сесія   VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 

 від 23 лютого  2022   року                                        
 

 

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

по вул. Поштовій, буд. 20 в с. Лизогубівка Харківського району Харківської 

області та передачу її безоплатно у власність гр. Кулику Володимиру 

Івановичу 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву гр. 

Кулика Володимира Івановича, 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. Кулику 

Володимиру Івановичу для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) с. Лизогубівка, вул. 

Поштова, 20, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П  

Ткаченко Д.М.  

2. Передати безоплатно у власність гр. Кулику Володимиру Івановичу 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325181501:00:004:0032) площею 

0,2400га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок  категорії земель житлової та 

громадської забудови по вул. Поштовій, буд. 20 в с. Лизогубівка Харківського 

району  Харківської області.  

3. Гр. Кулику Володимиру Івановичу 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 (Шматько Ю.І.). 

 

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 



  

ПРОЄКТ  

 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХIX сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

 від 23 лютого  2022   року                                      

 

Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд по вул. Перемоги (біля будинку №157) в смт Безлюдівка 

Харківського району Харківської області та передачу її безоплатно у 

власність гр. Черкасовій Марині Валеріївні 
 

 Відповідно до  ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16 

Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні" та заяви гр. Черкасової Марини 

Валеріївни, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 

та екології,  селищна рада 
                                                                                 

ВИРІШИЛА:  
 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки гр. 

Черкасовій Марині Валеріївні для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель та споруд по вул. Перемоги(біля будинку 

№157) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області, розробник 

ФО-П Ряснянська О.О. 

2. Передати безоплатно у власність гр. Черкасовій Марині Валеріївні 

земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:035:0083) площею 0,3000 

га 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. Перемоги(біля 

будинку №157) в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.  

3. Гр. Черкасовій Марині Валеріївні право власності на земельну ділянку 

зареєструвати в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно.   

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

питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.). 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ  
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності 

Лебідь С., 749-61-04 



  



Проєкт 

 
 ДОГОВОР СУПЕРФІЦІЮ № ___ 

 

смт Безлюдівка                                                                           «___» ______________ 2022 року

                             

Безлюдівська селищна рада в особі Безлюдівського селищного голови Кузьмінова 

Миколи Миколайовича, який діє на підставі ст. 42 ЗУ «Про місцеве самоврядування в 

Україні», іменована в подальшому “Розпорядник, та далі іменований «Суперфіціар» з однієї 

сторони, Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації в особі директора Департаменту Жукова Сергія Євгенійовича, який діє на 

підставі «Положення», далі іменований «Суперфіціарій» з другої сторони, разом іменовані 

Сторони, уклали цей Договір про нижче наведене: 
 

1. Предмет Договору 

1.1. Суперфіціар надає, а Суперфіціарій приймає в строкове безоплатне користування 

Земельну ділянку на час проведення робіт по об’єкту: «Реконструкція приміщення 

Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних 

класів за адресою: ступенів з прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних класів за 

адресою: Харківська область, Харківський район, с. Лизогубівка, вул. Шкільна, 22. 

Коригування»  (надалі – Об’єкт нерухомості) з дотриманням цільового призначення наданої  

в користування Земельної ділянки. 

1.2. Об’єктом Договору є Земельна ділянка загальною площею 1,2440 га, кадастровий 

номер 6325181501:00:012:0018, яка перебуває у комунальній власності Безлюдівської 

селищної ради та знаходиться в с. Лизогубівка, вул. Шкільна, 22 Харківського району 

Харківської області (надалі - Земельна ділянка). 

 

2. Строк дії договору 

2.1. Договір діє з моменту проведення державної реєстрації до завершення будівельних 

робіт та до введення в експлуатацію вказаного Об’єкту, але не більше 49 років згідно 

частини 5 статті 413 Цивільного кодексу України. 

  

3. Умови користування Земельною ділянкою 

3.1.Земельна ділянка передається в користування Суперфіціарію на час проведення 

будівельних робіт відповідно до проєкту «Реконструкція приміщення Лизогубівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних класів за адресою: ступенів 

з прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська область, 

Харківський район, с. Лизогубівка, вул. Шкільна, 22. Коригування». 

3.2. Будівництво Об'єкту нерухомості відповідає цільовому призначенню Земельної 

ділянки. 

3.3. Земельна ділянка не вилучається з комунальної власності, а Суперфіціарій отримує 

лише право на користування нею для реконструкції (виконання будівельних робіт) Об'єкту 

нерухомості. 

3.4. Площа та межі Земельної ділянки залишаються без змін. 

3.5. Діяльність Суперфіціарія щодо будівництва Об'єкту нерухомості не повинна 

негативно впливати на стан Земельної ділянки. 

3.6. Земельна ділянка має використовуватися Суперфіціарієм відповідно до цільового 

призначення.  

3.7. Суперфіціарій має право здійснювати реконструкцію на території Земельної 

ділянки відповідно до затвердженого проєкту будівництва. 

3.8. Право користування Земельною ділянкою, наданою для реконструкції (виконання 

будівельних робіт), не може бути відчужене Суперфіціарієм. 

 

4. Умови чинності Договору 



4.1. Договір укладений на строк, з моменту підписання договору до повного виконання 

сторонами свої зобов’язань за цим Договором та оформлення Акту приймання-передачі 

Земельної ділянки. 

4.2. Договір набуває чинності з дати його державної реєстрації. 

4.3. Якщо Суперфіціарій має намір скористатися переважним правом на укладення 

договору суперфіцію на новий строк, він зобов’язаний повідомити про це Суперфіціара не 

пізніш як за один місяць до закінчення строку дії цього Договору. 

 

5. Плата за користування Земельною ділянкою 

5.1. Земельна ділянка надається Суперфіціарію безоплатно на строк дії Договору.  

 

6. Умови і строки передачі Земельної ділянки в користування 

6.1. Передача Земельної ділянки в користування здійснюється без розроблення проєкту 

її відведення. 

6.2. Передача Земельної ділянки в користування Суперфіціарію здійснюється в у 5-ти 

денний строк після підписання його Сторонами та державної реєстрації цього Договору. 

6.3. Факт передачі-приймання Земельної ділянки в користування Суперфіціарію 

оформляється Актом приймання-передачі Земельної ділянки. 

6.4. Акт приймання-передачі Земельної ділянки оформляється в день її передачі та 

підписується Сторонами. 

 

7. Умови повернення Земельної ділянки  

7.1. У разі припинення права користування Земельною ділянкою, на якій споруджений 

Об’єкт нерухомості, Сторони визначають правові наслідки такого припинення за взаємною 

згодою. 

7.2. Після припинення чинності цього Договору, якщо жодна із Сторін за цим 

Договором не виявила бажання подовжити його дію, Суперфіціарій повертає Суперфіціару 

Земельну ділянку у стані, не гіршому порівняно з тим, у якому він одержав її в строкове 

користування, з урахування змін, що сталися внаслідок будівництва, експлуатації та 

обслуговування Об’єкту нерухомості. 

7.3. Земельна ділянка повертається Суперфіціару за Актом приймання-передачі 

Земельної ділянки протягом 20 (двадцяти) робочих днів з дати припинення чинності 

Договору. 

7.4. Суперфіціарій має право на відшкодування збитків, заподіяних внаслідок 

невиконання Суперфіціаром зобов’язань, передбачених цим договором. 

Розмір фактичних збитків Суперфіціарія визначається на підставі документально 

підтверджених даних. 

7.5. Суперфіціар має право володіти, користуватися Земельною ділянкою в обсязі, 

встановленому цим Договором відповідно до чинного законодавства України. 

 

8. Застереження щодо використання Земельної ділянки 

8.1. Суперфіціар підтверджує, що на момент укладення даного договору Земельна 

ділянка перебуває у комунальній власності Безлюдівської селищної  ради. 

8.2. Укладення відносно Земельної ділянки Договору не припиняє права постійного 

користування нею. 

 

9. Права та обов'язки Сторін 

Права та обов'язки Суперфіціара: 

9.1. Суперфіціар має право: 

9.1.1. Володіти, користуватися та розпоряджатися Земельною ділянкою, наданою під 

забудову в обсязі, який не перешкоджатиме здійсненню будівельних робіт та вводу об'єкта в 

експлуатацію Суперфіціарієм. 

9.1.2. Здійснювати контроль за використанням Земельної ділянки відповідно до умов 

цього Договору. 



9.1.3. Вимагати від Суперфіціарія використання Земельної ділянки за цільовим 

призначенням згідно з цим Договором. 

9.1.4. Вимагати від Суперфіціарія при здійсненні будівництва на Земельній ділянці, 

наданій у користування, додержання державних стандартів, норм і правил, у тому числі 

місцевих правил забудови населених пунктів. 

9.1.5. Вимагати від Суперфіціарія дотримання режиму водоохоронних зон, 

прибережних захисних смуг, зон санітарної охорони, санітарно-захисних зон, зон особливого 

режиму використання земель та територій, які особливо охороняються. 

9.1.6. Вимагати відшкодування понесених збитків у разі погіршення корисних 

властивостей Земельної ділянки, пов'язаних зі зміною її стану, окрім змін унаслідок 

будівництва, експлуатації та обслуговування об'єктів нерухомості на Земельній ділянці. 

9.1.7. Після закінчення строку дії цього Договору, якщо Сторони не домовляться про 

його продовження на новий строк, прийняти від Суперфіціарія за актом приймання-передачі 

Земельну ділянку у стані, що відповідає умовам цього Договору. 
 

9.2. Суперфіціар зобов'язаний: 

9.2.1. Передати Земельну ділянку у користування Суперфіціарія у строк, що 

передбачений п. 5.1. цього Договору, у стані, що відповідає умовам цього Договору. 

9.2.2. Утриматись від вчинення дій, які можуть перешкодити Суперфіціарію 

користуватися Земельною ділянкою та здійснювати реконструкції, якщо такі дії 

Суперфіціарія є законними та не суперечать умовам Договору та законодавства України. 

9.2.3. Попередити Суперфіціарія про властивості та недоліки Земельної ділянки, які в 

процесі її використання можуть спричинити екологічно небезпечні наслідки для довкілля або 

спричинити погіршення стану самого об'єкта Договору суперфіцію. 

 

Права та обов'язки Суперфіціарія: 

9.3. Суперфіціарій має право: 

9.3.1. Вимагати від Суперфіціара передати Земельну ділянку у користування 

Суперфіціарію у строк, що передбачений п. 5.1. цього Договору, у стані, що відповідає 

умовам цього Договору. 

9.3.2. Самостійно господарювати на Земельній ділянці з дотриманням умов цього 

Договору. 

9.3.3. Залучати на свій власний розсуд для виконання зобов'язань за цим Договором 

треті організації. 

9.3.4. Вимагати продовження строку дії цього Договору. 

9.3.5. За згодою Суперфіціара проводити поліпшення Земельної ділянки без зміни її 

цільового призначення, про що Сторонами укладається додаткова угода до цього Договору, 

яка є його невід'ємною частиною. 

9.3.6. Вимагати дострокового розірвання договору в разі виявлення не обумовлених 

Суперфіціаром у Договорі недоліків Земельної ділянки, які істотно перешкоджають 

Суперфіціарію використовувати Земельну ділянку. 

9.4. Суперфіціарій зобов'язаний: 

9.4.1. Використовувати Земельну ділянку відповідно до її цільового призначення. 

9.4.2. Приступити до використання Земельної ділянки після підписання акту 

приймання-передачі Земельної ділянки. 

9.4.3. Розпочати реконструкцію приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

(коригування) згідно з затвердженим належним чином Проєктом протягом трьох місяців з 

дати набрання чинності цим Договором. 

9.4.4. При використанні Земельної ділянки додержуватись природоохоронних та 

екологічних норм, санітарних та протипожежних норм та правил. 

9.4.5. Повернути Земельну ділянку Суперфіціару за умови не використання Земельної 

ділянки або використання її не за цільовим призначенням у стані, придатному для її 

подальшого використання після припинення дії цього договору, на умовах і в порядку, 

встановлених цим Договором. 



9.4.6. Відшкодувати понесені Суперфіціаром збитки відповідно до законодавства 

України у разі погіршення корисних властивостей Земельної ділянки, пов'язаних із зміною її 

стану, окрім змін унаслідок об'єктів нерухомості на цій Земельній ділянці. 

 

10. Право власності на Об'єкти нерухомості 

10.1. Право власності на зведені Суперфіціарієм Об'єкти нерухомості на Земельній 

ділянці, відповідно до цього Договору, належить Суперфіціарію. Суперфіціарій має право 

володіти, користуватися і розпоряджатися зведеними ним будівлями та спорудами.  

10.2. Питання передачі права власності на відреконструйоване приміщення 

Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів по вул. Шкільній, 22 в с. Лизогубівка (коригування) 

вирішуються після припинення дії Договору самостійно між Суперфіціарієм та 

Суперфіціаром.   

10.3. Ризик випадкового знищення або пошкодження Земельної ділянки, наданої в 

користування Суперфіціарію чи її частини несе Суперфіціарій. 

 

11. Зміна умов Договору і припинення його дії 

11.1. Протягом строку чинності цього Договору сторони можуть вносити зміни та/або 

доповнення. 

11.2. Умови даного Договору можуть бути змінені або доповнені за взаємною згодою 

Сторін і стають дійсними лише за умови, якщо вони виконані у письмовій формі у вигляді 

додатків (специфікацій, додаткових угод, доповнень та ін.) та підписані Сторонами 

Договору. 

11.3. У випадку недосягнення згоди щодо внесення змін до Договору спір вирішується  

у судовому порядку. 

11.4. У разі продовження строку чинності Договору на новий строк, його умови можуть 

бути переглянуті та змінені за взаємною згодою Сторін. 

11.5. Дія цього Договору припиняється у разі: 

11.5.1. Відмови Суперфіціарія від права користування Земельною ділянкою; 

11.5.2. Невикористання Земельної ділянки для забудови протягом половини року 

підряд; 

11.5.3. У разі повного виконання робіт із реконструкції; 

11.5.4. В інших випадках, передбачених законодавством. 

11.6. Договір може бути достроково розірваний: 

11.6.1. За взаємною згодою Сторін; 

11.6.2. У разі виявлення не обумовлених Суперфіціаром у Договорі недоліків Земельної 

ділянки, які істотно перешкоджають Суперфіціарію використовувати Земельну ділянку; 

11.6.3. За рішенням суду. 

11.6.4. Розірвання цього Договору в односторонньому порядку не допускається. 

11.6.5. Припинення або розірвання Договору не звільняє Сторони від виконання своїх 

зобов'язань за цим Договором, не виконаних до його припинення або розірвання, а також від 

відповідальності за невиконання або неналежне виконання Сторонами своїх зобов'язань за 

Договором чи інше порушення умов цього Договору. 

11.6.6. Перехід права власності на Земельну ділянку до третьої особи не є підставою 

для зміни умов або розірвання Договору, не припиняє його дії і не впливає на обсяг прав 

Суперфіціарія щодо користування Земельною ділянкою відповідно до умов цього Договору. 

Новий власник Земельної ділянки, обтяженої Суперфіцієм, не може на власний розсуд 

обмежити, змінити чи припинити цей Договір. 

11.6.7. У разі ліквідації або реорганізації Суперфіціарія положення цього Договору 

зберігають свою чинність для його правонаступника. 

 

12. Відповідальність Сторін 

12.1. У випадку порушення своїх зобов'язань за цим Договором Сторони несуть 

відповідальність, визначену цим Договором та законодавством України.  



12.2. Порушенням зобов'язання є: невиконання зобов'язань, неналежне виконання 

зобов’язань, або  виконання зобов’язання з порушенням умов, визначених змістом 

зобов'язання контрагентом за цим Договором. 

12.3. Збитки, завдані Стороні невиконання зобов'язань, неналежне виконання 

зобов’язань, або  виконання зобов'язання з порушенням умов, визначених змістом 

зобов'язання контрагентом за цим Договором, підлягають відшкодуванню Стороною, яка їх 

заподіяла у разі наявності її вини (винних дій чи бездіяльності), у повному обсязі. 

12.4. Сторони не несуть відповідальності за порушення своїх зобов'язань за цим 

Договором, якщо воно сталося не з їх вини. Сторона вважається невинною, якщо вона 

доведе, що вжила всіх залежних від неї заходів для належного виконання зобов'язання. 

12.5. Усі спори, що пов'язані з виконанням цього договору вирішуються шляхом 

переговорів між сторонами. Якщо спір неможливо вирішити шляхом переговорів, він 

вирішується в судовому порядку за встановленою підвідомчістю та підсудністю такого спору 

у порядку, визначеному законодавством України. 

 

13. Форс-мажорні обставини 

13.1. Сторони не несуть відповідальності за невиконання зобов'язань, неналежне 

виконання зобов’язань, або  виконання зобов'язання з порушенням умов, визначених змістом 

зобов'язання у разі виникнення особливих обставин з об'єктивних причин (форс-мажорних 

обставин), які Сторони не могли передбачити і які перешкоджають Сторонам виконати свої 

обов'язки за цим Договором. 

13.2. Сторони також не несуть відповідальності за шкідливі наслідки, що виникли в 

результаті невиконання зобов'язань, неналежне виконання зобов’язань, або виконання 

зобов'язання з порушенням умов, визначених змістом зобов'язання через вищезазначені 

обставини, що перешкодили Сторонам виконати свої обов'язки за цим Договором. 

13.3. До форс-мажорних обставин Сторони відносять: 

стихійні лиха (бурі, циклони, повені, землетруси та інші природні та кліматичні явища) 

війну і воєнні дії, заколот, блокаду, масові заворушення, страйки, безпорядки та інші 

протиправні дії; 

дії або акти державних органів, виконавчих органів влади та місцевого самоврядування, 

спрямовані на припинення або призупинення виконання робіт за предметом цього договору, 

та які перешкоджають нормальній діяльності Сторін, у тому числі, зміни до нормативної та 

законодавчої бази, яка регулює правовідносини Сторін цього Договору; 

зруйнування внаслідок дії вибухових пристроїв, які знаходяться у землі, радіаційна, 

хімічна зараженість, ударні хвилі, що виникають при польоті літаків або інших літальних 

апаратів зі звуковими та надзвуковими швидкостями, інші подібні обставини. 

13.4. Сторона, яка не може виконати умов цього Договору, повинна повідомити про це 

у письмовій формі іншу Сторону протягом 10 (десяти) календарних днів з моменту 

виникнення вищезазначених форс-мажорних обставин. 

13.5. Початок та період дії форс-мажорних обставин підтверджують документом, що 

виданий Торгово-промисловою палатою України або іншим компетентним незацікавленим 

органом чи відповідною державною установою. 

13.6. У разі виникнення форс-мажорних обставин, які впливають на строк виконання 

зобов'язань між Сторонами, виконання Договору продовжується на строк, необхідний для 

усунення відповідних форс-мажорних обставин. 

 

 

14.  Інші умови Договору 

14.1. Цей договір складений у трьох примірниках, кожний з яких має однакову 

юридичну силу, один з яких знаходиться в Суперфіціара, другий - в Суперфіціарія, третій – в 

органі, який проведе його державну реєстрацію. 

14.2. Додатки до цього Договору є його невід'ємною частиною. 

14.3. Після підписання цього Договору всі попередні переговори за ним, листування, 

попередні угоди та протоколи про наміри з питань, що так чи інакше стосуються цього 

Договору, втрачають юридичну силу. 



14.4. Усі правовідносини, що виникають у зв'язку з виконанням умов цього договору і 

не врегульовані ним, регулюються нормами чинного законодавства України. 

 

15. Невід'ємні частини Договору 
 

15.1. Невід'ємними частинами договору є: 

15.1.1. Додаток № 1. Акт приймання-передачі об'єкта Договору суперфіцію. 

15.1.2. Додаток № 2. Витяг з Державного земельного кадастру про Земельну ділянку. 

15.1.3. Додаток № 3. Рішення про укладання договору суперфіцію.  

 

 

16. Реквізити та підписи Сторін 

 

 

Суперфіціар: 

Безлюдівська селищна рада 

в особі голови Кузьмінова М.М. 

адреса: Україна, 62489, Харківська область, 

Харківський район, смт Безлюдівка,  

вул. Змівська, 48 

Код ЄДРПОУ 04396555 

тел. (057) 749-61-04, 749-67-07 

 

 

 

Суперфіціар: 

 

 

______________ М.М. КУЗЬМІНОВ 

 

 М.П. 

                                                                             

Суперфіціарій:  

Департамент капітального будівництва 

Харківської обласної державної адміністрації 

61022, м. Харків, площа Свободи, 5, 

Держпром, 4 під'їзд, 3 поверх                        

тел. 700-32-27  

Код  ЄДРПОУ 04014080  

 

 

 

 

 

Суперфіціарій:  
 

 

____________________С.Є. ЖУКОВ 

 

М.П.  

 

                                            

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1 до Договору 

 Суперфіцію № ____                              

від «___»__________2022 р. 

 

 

 

А К Т 

приймання – передачі Земельної ділянки до Договору суперфіцію № _____ 

від «____» _____________ 2022 року. 

 

Суперфіціар Безлюдівська селищна рада в особі Безлюдівського селищного голови 

Кузьмінова Миколи Миколайовича,  передав, а 

Суперфіціарій – Департамент капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації в особі директора Департаменту Жукова Сергія Євгенійовича, прийняв 

Земельну ділянку загальною площею 1,2440 га, кадастровий номер 6325181501:00:012:0018, 

яка перебуває у комунальній власності Безлюдівської селищної ради та знаходиться в с. 

Лизогубівка, вул. Шкільна, 22 Харківського району Харківської області. 

 

Земельна ділянка повністю придатна для використання за призначенням. 

 

Цей акт складено у трьох примірниках для: 

Суперфіціар: Безлюдівська селищна рада; 

Суперфіціарій: Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації; 

органу державної реєстрації.  
  

Земельну ділянку передав: 

 

 

 

________________ М.М. КУЗЬМІНОВ 

 М.П. 

        

Земельну ділянку прийняв: 

 

 

____________________С.Є. ЖУКОВ 

М.П.  

 

  

 

 



ПРОЄКТ  

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХІХ сесія     VIІІ скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я  

від  23  лютого   2022  року                                      
 

Про укладання договору суперфіцію на земельну ділянку комунальної 

власності по вул. Шкільній, 22 в с. Лизогубівка Харківського району 

Харківської області для реконструкції приміщення Лизогубівської ЗОШ І-

ІІІ ступенів з Департаментом капітального будівництва Харківської 

обласної державної адміністрації 
 

Розглянувши лист Департаменту капітального будівництва Харківської 

обласної державної адміністрації від 26.01.2022 року № 01-36/188 про 

необхідність укладання договору супефіцію на час будівельних робіт на 

земельну ділянку з кадастровим номером 6325181501:00:012:0018, площею 

1,2440 га для реконструкції приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

керуючись статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про містобудівну діяльність», статтями 12, 1021 

Земельного кодексу України, статтями 395, 413 - 417 Цивільного кодексу 

України, враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин 

та екології, селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А:  
 

1. Надати дозвіл на укладання договору суперфіцію з Департаментом 

капітального будівництва Харківської обласної державної адміністрації на 

земельну ділянку, що перебуває в комунальній власності Безлюдівської 

селищної ради, а саме: кадастровий номер 6325181501:00:012:0018, площею 

1,2440 га, для реконструкції приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з 

прибудовою спортивної зали, їдальні та навчальних класів за адресою: 

Харківської області Харківського району, с. Лизогубівка,  вул. Шкільна, 22, 

Коригування. 

2. Укласти договір суперфіцію на безоплатне користування земельною 

ділянкою згідно п.1 цього рішення на період виконання будівельних робіт  та 

до введення в експлуатацію вказаного об’єкту. 

3. Департаменту капітального будівництва Харківської обласної державної 

адміністрації додержуватись встановлених обмежень (обтяжень) у 

використанні земельної ділянки відповідно до умов договору суперфіцію. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).  

Безлюдівський селищний голова                                    Микола  КУЗЬМІНОВ    
Рішення підготував 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С., 749-61-04    
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