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
Рішення підготував:
начальник фінансового відділу
Пожидаєва М.В., 749-61-04

Микола КУЗЬМІНОВ

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 матеріальнотехнічне 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:
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- 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 матеріальнотехнічне 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 соціальноекономічного 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

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)

(грн.)
Спеціальний фонд

Найменування згідно
з Класифікацією доходів бюджету

Код

2

1

10000000

Податкові надходження

11000000

Усього

3

Загальний
фонд
4

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

5

6

158 232 600,00

158 215 600,00

17 000,00

0,00

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення
ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб

93 800 000,00

93 800 000,00

0,00

0,00

93 800 000,00

93 800 000,00

0,00

0,00

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

87 000 000,00

87 000 000,00

0,00

0,00

3 500 000,00

3 500 000,00

0,00

0,00

2 800 000,00

2 800 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

13000000

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

1 585 600,00

1 585 600,00

0,00

0,00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

13010200

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного користування)
Рентна плата за користування надрами загальнодержавного значення

700 000,00

700 000,00

0,00

0,00

885 600,00

885 600,00

0,00

0,00

4 500,00

4 500,00

0,00

0,00

850 000,00

850 000,00

0,00

0,00

31 100,00

31 100,00

0,00

0,00

11 600 000,00

11 600 000,00

0,00

0,00

11010000
11010100
11010200

11010400
11010500

13030000

13030800

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних
копалин загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

13030900

Рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату

14000000

Внутрішні податки на товари та послуги

14020000

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів
(продукції)
Пальне

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

2 200 000,00

2 200 000,00

0,00

0,00

Акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних
товарів (продукції)
Пальне

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

7 000 000,00

7 000 000,00

0,00

0,00

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

2 400 000,00

2 400 000,00

0,00

0,00

51 230 000,00

51 230 000,00

0,00

0,00

30 430 000,00

30 430 000,00

0,00

0,00

20 000,00

20 000,00

0,00

0,00

200 000,00

200 000,00

0,00

0,00

860 000,00

860 000,00

0,00

0,00

10 800 000,00

10 800 000,00

0,00

0,00

13030100

14021900
14030000
14031900
14040000
18000000
18010000

18010500

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

9 950 000,00

9 950 000,00

0,00

0,00

18010600

Орендна плата з юридичних осіб

6 300 000,00

6 300 000,00

0,00

0,00

18010700

Земельний податок з фізичних осіб

1 200 000,00

1 200 000,00

0,00

0,00

18010900

Орендна плата з фізичних осіб

1 100 000,00

1 100 000,00

0,00

0,00

18050000

Єдиний податок

20 800 000,00

20 800 000,00

0,00

0,00

18050300

Єдиний податок з юридичних осіб

18050400

Єдиний податок з фізичних осіб

18050500

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

18010100
18010200
18010300
18010400

1 800 000,00

1 800 000,00

0,00

0,00

18 500 000,00

18 500 000,00

0,00

0,00

500 000,00

500 000,00

0,00

0,00

19000000

Інші податки та збори

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

19010000

Екологічний податок

17 000,00

0,00

17 000,00

0,00

19010100

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за винятком
викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)
Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього
місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як вторинної
сировини

14 000,00

0,00

14 000,00

0,00

3 000,00

0,00

3 000,00

0,00

2 820 812,00

448 500,00

2 372 312,00

0,00

19010300

20000000

Неподаткові надходження

21000000

Доходи від власності та підприємницької діяльності

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

21080000

Інші надходження

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

21081700

Плата за встановлення земельного сервітуту

70 000,00

70 000,00

0,00

0,00

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної
господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг

316 300,00

316 300,00

0,00

0,00

22010000
22010300
22012500
22012600
22080000
22080400
22090000

215 100,00

215 100,00

0,00

0,00

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних осіб,
фізичних осіб – підприємців та громадських формувань
Плата за надання інших адміністративних послуг

10 000,00

10 000,00

0,00

0,00

15 100,00

15 100,00

0,00

0,00

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

190 000,00

190 000,00

0,00

0,00

92 200,00

92 200,00

0,00

0,00

92 200,00

92 200,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

9 000,00

9 000,00

0,00

0,00

22090100

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування

24000000

Інші неподаткові надходження

62 200,00

62 200,00

0,00

0,00

24060000

Інші надходження

62 200,00

62 200,00

0,00

0,00

24060300

Інші надходження

62 200,00

62 200,00

0,00

0,00

25000000

Власні надходження бюджетних установ

2 372 312,00

0,00

2 372 312,00

0,00

25010000

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними
установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх
основною діяльністю

2 372 312,00

0,00

2 372 312,00

0,00

2 372 312,00

0,00

2 372 312,00

0,00

25010100
30000000

Доходи від операцій з капіталом

77 000,00

0,00

77 000,00

77 000,00

33000000

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів

77 000,00

0,00

77 000,00

77 000,00

33010000

Кошти від продажу землі

77 000,00

0,00

77 000,00

77 000,00

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

77 000,00

0,00

77 000,00

77 000,00

50000000

Цільові фонди

180 000,00

0,00

180 000,00

0,00

50110000

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами
виконавчої влади

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

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)
40000000

Офіційні трансферти

49 316 989,00

49 316 989,00

0,00

0,00

41000000

Від органів державного управління

49 316 989,00

49 316 989,00

0,00

0,00

41020000

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

2 939 200,00

2 939 200,00

0,00

0,00

41020100

Базова дотація

2 929 500,00

2 929 500,00

0,00

0,00

41021000

9 700,00

9 700,00

0,00

0,00

41030000

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

43 888 100,00

43 888 100,00

0,00

0,00

41033900

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

43 888 100,00

43 888 100,00

0,00

0,00

41040000

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

997 200,00

997 200,00

0,00

0,00

41040200

997 200,00

997 200,00

0,00

0,00

41050000

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

1 492 489,00

1 492 489,00

0,00

0,00

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

1 492 489,00

1 492 489,00

0,00

0,00

210 627 401,00

207 981 089,00

2 646 312,00

77 000,00

Х

Разом доходів
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

Додаток № 2
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)

Фінансування селищного бюджету на 2022 рік (зізмінами)
20526000000

грн.

(код бюджету)

Код

Найменування
згідно з Класифікацією фінансування
бюджету

1

2

Спеціальний фонд
Усього

Загальний
фонд

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

3

4

5

6

-4 375 847

49 425 643

49 425 643

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування
Фінансування за рахунок залишків коштів на
рахунках бюджетних установ
205100 На початок періоду
205200 На кінець періоду

45 049 796

205000

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків
коштів бюджету

208100 На початок періоду
208200 На кінець періоду
Кошти, що передаються із загального фонду
208400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
Х
Загальне фінансування

44 708
44 708

44 708
44 708

45 049 796

-4 375 847

49 425 643

49 425 643

53 953 640
8 903 844

51 184 982
6 145 186

2 768 658
2 758 658

942 580
932 580

-49 415 643

49 415 643

49 415 643

-4 375 847

49 425 643

49 425 643

45 049 796

Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000 Фінансування за активними операціями

45 049 796

-4 375 847

49 425 643

49 425 643

602100 Залишки коштів на початок періоду
602200 Залишки коштів на кінець періоду
Кошти, що передаються із загального фонду
602400 бюджету до бюджету розвитку (спеціального
фонду)
Х
Загальне фінансування

53 998 348
8 948 552

51 184 982
6 145 186

2 813 366
2 803 366

942 580
932 580

-49 415 643

49 415 643

49 415 643

-4 375 847

49 425 643

49 425 643

Безлюдівській селищний голова

45 049 796

Микола КУЗЬМІНОВ
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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)

РОЗПОДІЛ
видатків місцевого бюджету на 2022 рік (зі змінами)
20526000000
(код бюджету)

(грн.)
Загальний фонд
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

Код Типової
Код
програмної
Функціональної
класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
кредитування
кредитування
місцевого
бюджету
бюджету

2

Найменування
головного розпорядника коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця, найменування бюджетної
програми згідно з Типовою програмною класифікацією
видатків та кредитування місцевого бюджету

4

3

Спеціальний фонд

з них
усього

5

видатки
споживання

6

оплата
праці

7

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

8

видатки
розвитку

9

у тому числі
бюджет
розвитку

усього

10

11

видатки
споживання

12

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

13

14

видатки
розвитку

15

Разом

16

0100000

Безлюдівська селищна рада

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

Безлюдівська селищна рада

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

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

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

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

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

0100

0110150

0150

0111

0110160

0160

0111

ОСВІТА

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

0910

Надання дошкільної освіти

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

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

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

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

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

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

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

2 043 528,00

1000
0111010
0111021

1010
1021

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

0111026

1026

0921

Надання загальної середньої освіти
міжшкільними ресурсними центрами

0111141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

0111142

1142
2000

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

0112111

2111

0726

Первинна медична допомога населенню, що
надається центрами первинної медичної
(медико-санітарної) допомоги

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

Програми і централізовані заходи боротьби з
туберкульозом

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

0763

Централізовані заходи з лікування онкологічних
хворих

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

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони
здоров’я

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

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

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

Надання інших пільг окремим категоріям
громадян відповідно до законодавства

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

Надання пільг окремим категоріям громадян з
оплати послуг зв'язку

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

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд
автомобільним транспортом окремим категоріям
громадян

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

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

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

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

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

0112145
0112152

2145
2152

0113033

3033

1070

0113035

3035

1070

0113140

3140

1040

0113160

3160

1010

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

0113241

3241

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
соціального захисту і соціального забезпечення

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

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

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

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

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

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

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

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших
клубних закладів

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

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

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

Проведення навчально-тренувальних зборів і
змагань з олімпійських видів спорту

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

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

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

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

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

6011

Експлуатація та технічне обслуговування
житлового фонду

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

4000
0114030
0114060

0116011

4030
4060

0610

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд
окремих категорій громадян на залізничному
транспорті
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

0116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і
відходів

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

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

0116020

6020

0620

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

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

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

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

7000
0117321

7321

0443

Будівництво освітніх установ та закладів

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

Будівництво установ та закладів культури

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

0490

Реалізація інших заходів щодо соціальноекономічного розвитку територій

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

0456

Утримання та розвиток інших об’єктів
транспортної інфраструктури

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

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

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

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

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

0117370
0117442

7370
7442

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів
місцевого бюджету

0117650

7650

0490

Проведення експертної грошової оцінки
земельної ділянки чи права на неї

0490

Членські внески до асоціацій органів місцевого
самоврядування

0490

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

0117680

0117691

0118130
0118330

7680

7691

8000

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

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

8130

0320

Забезпечення діяльності місцевої пожежної
охорони

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

0540

Інша діяльність у сфері екології та охорони
природних ресурсів

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

8330

0600000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

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

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

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

0610160

0611021
0611026
0611031
0611061

0100

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

0160

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

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

0111

1000

ОСВІТА

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

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

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

0921

Надання загальної середньої освіти
міжшкільними ресурсними центрами

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

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

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

0921

Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти

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

1026
1031
1061

0611070

1070

0960

Надання позашкільної освіти закладами
позашкільної освіти, заходи із позашкільної
роботи з дітьми

0611141

1141

0990

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти

0611142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

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

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

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

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

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

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

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

Будівництво освітніх установ та закладів

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

Фінансовий відділ Безлюдівської селищної
ради

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

Фінансовий відділ Безлюдівської селищної
ради

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

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

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

0160

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

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

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

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

Резервний фонд місцевого бюджету

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

0611151

1151

0990

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

0611160

1160

0990

Забезпечення діяльності центрів професійного
розвитку педагогічних працівників

7000
0617321

3710160

7321

0443

0111

8700
3718710

8710

0133

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

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

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

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

Субвенція з місцевого бюджету державному
бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів

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

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

9000
3719770

9770

3719800

9800

0180

X

X

X

УСЬОГО

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

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)

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік (зі змінами)
20526000000
(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(грн.)
Код Класифікації доходу
бюджету /
Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

Усього

2

3

1

І. Трансферти до загального фонду бюджету
41020100
99000000000
41021000

99000000000
41033900
99000000000
41040200

20100000000
41053900

20100000000
41053900

20100000000
41053900

20100000000
41053900

20100000000
41053900
20533000000

Базова дотація

2 929 500,00

Державний бюджет України

2 929 500,00

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
Державний бюджет України

9 700,00

9 700,00

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

43 888 100,00

Державний бюджет України

43 888 100,00

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

997 200,00

Обласний бюджет Харківської області

997 200,00

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)
Обласний бюджет Харківської області

42 120,00

42 120,00

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)

379 776,00

Обласний бюджет Харківської області

379 776,00

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)

36 400,00

Обласний бюджет Харківської області

36 400,00

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)

87 750,00

Обласний бюджет Харківської області

87 750,00

Інші субвенції з місцевого бюджету на утримання тренерів-викладачів та адміністративного
персоналу КЗ Безлюдівської селищної ради ДЮСШ

946 443,00

Бюджет Вільхівської сільської територіальної громади

946 443,00

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету
Х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

49 316 989,00

Х

загальний фонд

49 316 989,00

Х

спеціальний фонд

0,00

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(грн.)
Код Програмної
класифікації видатків та
кредитування місцевого
бюджету /
Код бюджету

1

Код типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

Усього

3

4

2

І. Трансферти із загального фонду бюджету
3719770

9770

20502000000
3719770

9770

20532000000
3719770

9770

20549000000
3719770

9770

195 778,00

Бюджет Мереф’янської міської територіальної громади

195 778,00

Інші субвенції з місцевого бюджету для відшкодування витрат на оплату праці
викладачів КЗ «Бабаївська школа мистецтв Височанської селищної ради

260 911,00

Бюджет Височанської селищної територіальної громади

260 911,00

Інші субвенції з місцевого бюджету на утримання ставок керівників гуртків та
адміністративного персоналу Центру дитячої та юнацької творчості Південної
міської ради

995 592,00

Бюджет Південної міської територіальної громади

995 592,00

Інші субвенції з місцевого бюджету для забезпечення виготовлення бланків
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї
Обласний бюджет Харківської області

20100000000
3719800

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»

9800

99000000000

5 000,00

5 000,00

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)

100 000,00

Головному управлінню Національної поліції в Харківській області

100 000,00

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету
3719800

9800

99000000000

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм
соціально-економічного розвитку регіонів (на придбання автомобіля спеціального
призначення та обладнання до нього)

100 000,00

Дергачівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в
Харківській області

100 000,00

Х

УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

1 657 281,00

Х

загальний фонд

1 557 281,00

Х

спеціальний фонд

Безлюдівський селищний голова

100 000,00

Микола КУЗЬМІНОВ

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)

Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитування
місцевого
бюджету

1

Код Типової
Код
програмної
Функціональної
класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
кредитування
кредитування
місцевого
бюджету
бюджету

2

3

Найменування
головного розпорядника
коштів місцевого бюджету/
відповідального виконавця,
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
програмною класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету
4

Найменування інвестиційного
проекту

Загальний період
реалізації проекту,
(рік початку і
завершення)

Загальна вартість
проекту, гривень

Обсяг капітальних
вкладень
місцевого бюджету
всього, гривень

5

6

7

8

Обсяг капітальних
вкладень місцевого
бюджету у 2022 році,
гривень

Очікуваний
рівень
готовності
проекту на
кінець 2022
року, %

9

10

0100000

Безлюдівська селищна рада

15 122 061,00

0110000

Безлюдівська селищна рада

15 122 061,00

7000

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

15 122 061,00

7321

Будівництво освітніх установ та закладів

0117321

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

0117324

7324

0443

2022 - 2022

500 000,00

500 000,00

Будівництво установ та закладів культури

423 000,00

100,00

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

44 079,00

100,00

Реконструкція Васищевського селищного
клубу за адресою: вул. Орешкова, 45 смт.
Васищеве Харківського району Харківської
області

2022 - 2022

17 080 000,00

14 654 982,00

14 654 982,00

0600000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

200 000,00

0610000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

200 000,00

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

200 000,00

7000
0617321

Х

7321

Х

0443

Х

Будівництво освітніх установ та закладів

УСЬОГО

Безлюдівський селищний голова

100,00

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

X

X

200 000,00

200 000,00

200 000,00

17 824 079,00

15 399 061,00

15 322 061,00

Микола КУЗЬМІНОВ

100,00

X

Додаток 6
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)

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (зі змінами)
20526000000
(код бюджету)
Код Типової
Код Програмної
програмної класифікації
класифікації видатків
видатків та
та кредитування
кредитування місцевого
місцевого бюджету
бюджету
1

2

Код Функціональної
класифікації видатків та
кредитування бюджету

3

Найменування головного розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з Типовою програмною
класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

4
Безлюдівська селищна рада (головнийи розпорядник
коштів)

Спеціальний фонд
Дата і номер документа, яким
затверджено місцеву
регіональну програму

Усього

5

6

7

8

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

Найменування місцевої / регіональної програми

Загальний фонд
усього

у тому числі бюджет
розвитку

9

10

310 500

310 500

8 496 672

8 496 672

Безлюдівська селищна рада (відповідальний виконавець)

0111142

1142

0990

Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма соціально-економічного розвитку
Рішення ІІ сесії VІІІ скликання
Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки.
від 22.12.2020 року
Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріальнотехнічне забезпечення діяльності обласної ради, районної
ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської,
селищної, сільської рад

310 500

0910

Надання дошкільної освіти

8 496 672

0726

Первинна медична допомога населенню, що надається
центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги

1 618 758

1090

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

0

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

4 171 198

0110150

0150

0111

0111010

1010

0112111

2111

0113241

0114060

3241

4060

1 618 758

0

0

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

0117310

7310

0443

Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства

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

0
0

0117370

7370

0490

Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного
розвитку територій

7 077 766

719 566

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

Цільова програма по наданню адресної грошової
допомоги хворим з хронічною нирковою
недостатністю, які проживають на території сіл Рішення ІІ сесії VІІІ скликання
та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської
від 22.12.2020 року
селищної ради та отримують програмний
гемодіаліз, на 2021-2023 роки

61 500

61 500

55 000

55 000

10 620

10 620

30 000

30 000

3 764 790

3 764 790

0112152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0112152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

0113031

3031

1030

0113032

3032

1070

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

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

Надання інших пільг окремим категоріям громадян
відповідно до законодавства
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг
зв'язку

0113033

3033

1070

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним
транспортом окремим категоріям громадян

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

9 705 536

9 705 536

0113242

3242

1090

1 546 046

1 546 046

439 700

439 700

0113140

3140

1040

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального
забезпечення
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 Рішення V сесії VІІІ скликання
сіл та селищ, що увійшли до складу
від 09.02.2021 року
Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

6 358 200

6 358 200

Програма розвитку культури та туризму,
оновлення та охорони культурної спадщини сіл
та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської
селищної ради на 2021-2022 роки

0114060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів,
центрів дозвілля та iнших клубних закладів

0115011

5011

0810

Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з
олімпійських видів спорту

0116011

6011

0610

Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

0116014

6014

0620

Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

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

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.

0117461

7461

0456

Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

0118110

8110

0118340

8340

Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та
0540

Природоохоронні заходи за рахунок цільових фондів

Рішення V сесії VІІІ скликання
від 09.02.2021 року

301 093

301 093

Програма розвитку фізичної культури і спорту у
Рішення V сесії VІІІ скликання
селах та селищах, що увійшли до складу
від 09.02.2021 року
Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

343 700

343 700

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

Програма поводження з твердими побутовими
відходами на території сіл та селищ, що увійшли Рішення V сесії VІІІ скликання
до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 від 09.02.2021 року
2022 роки

139 213

1 044 700

1 044 700

Рішення V сесії VІІІ скликання
від 09.02.2021 року

5 115 418

5 115 418

Рішення ХІХ сесії VІІІ
скликання від 22.02.2022 року

3 463 673

3 463 673

Програма розвитку автомобільних доріг
загального користування та вулиць і доріг
Рішення ІІ сесії VІІІ скликання
комунальної власності сіл та селищ, що увійшли
від 22.12.2020 року
до складу Безлюдівської селищної ради на 20212022 роки

3 663 108

1 663 108

Рішення ХV сесії VІІІ
забезпечення
пожежної, техногенної
Програма охорони
навколишнього
природного
середовища сіл та селищ, що увійшли до складу Рішення V сесії VІІІ скликання
Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки
від 09.02.2021 року

139 213

139 213

2 000 000

2 000 000

0
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

0611021

1021

0921

0611026

1026

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти
Надання загальної середньої освіти міжшкільними
ресурсними центрами

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти

0611142

1142

0990

Рішення ХІХ сесії VІІІ
скликання від 22.02.2022 року

71 082

3 935

3 935

802 976

802 976

Рішення V сесії VІІІ скликання
від 09.02.2021 року

341 856

341 856

Рішення V сесії VІІІ скликання
від 09.02.2021 року

10 860

10 860

Рішення ХІХ сесії VІІІ
скликання від 22.02.2022 року

100 000

Рішення ХІХ сесії VІІІ
скликання від 22.02.2022 року

100 000

100 000

Х

72 971 217

34 615 070

Програма загального обов’язкового навчання
(фонду всеобучу) в закладах загальної середньої Рішення V сесії VІІІ скликання
освіти Безлюдівської селищної ради на 2021від 09.02.2021 року
2022 роки
Програма «Шкільний автобус» Безлюдівської
селищної ради на 2021-2025 роки
Програма надання одноразової допомоги дітямсиротам і дітям, позбавленим батьківського
піклування, яким у 2021 - 2025 роках
виповнюється 18 років

Інші програми та заходи у сфері освіти

71 082

Фінансове управління Безлюдівської селищної ради (головнийи
розпорядник коштів)
Фінансове управління Безлюдівської селищної ради
(відповідальний виконавець)

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів

3719800

9800

0180

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів

Х

Х

Х

УСЬОГО

Безлюдівський селищний голова

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
Програма "Поліцейський офіцер громади"
Безлюдівіської селищної ради на 2021 - 2023 р.

Х

Микола КУЗЬМІНОВ

100 000

100 000

0

38 356 147

38 339 147

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)

Ліміти
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету
на 2022 рік (зі змінами)
20526000000
(код бюджету)

№
з/п

1
2

Головні розпорядники
Теплопостачання
(Гкал.)
Безлюдівська селищна рада
Відділ освіти Безлюдівської селищної
ради
Разом

Безлюдівський селищний голова

Ліміти споживання, в т.ч.
Водопостачання Водовідведення Електроенергія Вугілля т.
тис. кВт/год
тис. м3
тис. м3

Дрова
куб.м.

1 711,915
1 587,506

4,71
3,25

3,89
4,94

566,472
181,827

75

50

3 299,421

7,96

8,83

748,299

75

50

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про умови оплати праці
Безлюдівського селищного голови
Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року
№ 268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
аппарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших
органів» та Положення про оплату праці та преміювання працівників
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, статті
21 Закону України «Про службу в органах місцевого самоврядування в
Україні», керуючись 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. Визначити умови оплати праці Безлюдівського селищного голови
Кузьмінова Миколи Миколайовича відповідно до постанови Кабінету
Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про упорядкування
структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади,
органів прокуратури, суддів та інших органів» в межах затверджених видатків
на оплату праці працівників Безлюдівської селищної ради.
2. Встановити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову Миколі
Миколайовичу:
2.1 посадовий оклад та надбавку за сьомий ранг посадової особи
місцевого самоврядування в розмірі, визначеному додатками 50 та 57
постанови Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про
упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів
виконавчої влади, органів прокуратури, суддів та інших органів»;
2.2 надбавку за вислугу років в розмірі 15 відсотків від посадового
окладу з урахуванням надбавки за ранг;

2.3 надбавку за виконання особливо важливої роботи в розмірі 50
відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за
вислугу років.
3. Проводити виплату Безлюдівському селищному голові Кузьмінову
Миколі Миколайовичу:
3.1 щомісячної премії у відсотках до посадового окладу з урахуванням
надбавки за ранг, надбавки за вислугу років та надбавки за високі досягнення у
праці, за фактично відпрацьований час.
3.2 щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні
щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань в
розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати.
3.3 преміювати до державних і професійних свят та ювілейних дат у
розмірі до одного посадового окладу.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай А.Б.).
Безлюдівський селищний голова

Гутовець А.О., 749-67-07

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЄКТ

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІX сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про надання попередньої згоди на прийняття
у комунальну власність
Безлюдівської селищної ради ноутбуків
Розглянувши листа Харківської обласної державної адміністрації від 10.02.2022
№01-35/715 «Про передачу ноутбуків», на виконання постанови Кабінету Міністрів
України від 21.04.2021 № 403 «Деякі питання надання субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам на заходи, спрямовані на боротьбу з гострою
респіраторною хворобою COVID-19, спричиненою коронавірусом SARS-CoV-2, та
її наслідками під час навчального процесу у закладах загальної середньої освіти»,
враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та
комунальної власності, селищна рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати попередню згоду на прийняття у комунальну власність Безлюдівської
селищної ради ноутбуки у кількості 3 одиниці на загальну суму 51336,00 грн.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного бухгалтера
централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради (О. Калашник) та
постійну комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності
(А. Підкопай).

Безлюдівський селищний голова
Виконавець Павленко В.Г., начальник відділу
освіти , 0639444666

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Ткаченко М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від _23 лютого 2022 року
Про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту
на земельну ділянку по вул. Зміївська, 61-ж/28 в смт Безлюдівка
Харківського району Харківської області фізичній особі підприємцю
Надточій Олені Іванівні
Розглянувши заяву ФО-П Надточій Олени Іванівни з проханням укласти
(подовжити договір від 22 лютого 2017 року) договір про встановлення
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку з кадастровим номером
6325155600:00:022:0005, площею 0,0029 га, та додані до заяви дозвільні
матеріали (подовжений паспорт прив’язки), керуючись ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про містобудівну
діяльність», ст.12, 96, 100, 125, 1261 Земельного кодексу України, ст. 16, 19, 33
Закону України «Про оренду землі», 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 про встановлення особистого
строкового сервітуту ФО-П Надточій Олені Іванівні на земельну ділянку з
кадастровим номером 6325155600:00:022:0005, площею 0,0029 га, для
обслуговування тимчасової споруди - торгівельного павільйону на 5 (п'ять) років
але не більше дії її паспорту прив'язки, розташованої за адресою: вул. Зміївська,
61-ж/28 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.
2.Встановити плату за договором особистого строкового сервітуту у розмірі
12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік.
3. У двотижневий термін з дня прийняття цього рішення ФО-П Надточій
Олені Іванівні укласти з селищною радою договір про встановлення особистого
строкового сервітуту на вищезазначену земельну ділянку.
4. Уповноважити селищного голову Кузьмінова М.М. від імені селищної
ради підписати договір про встановлення особистого строкового сервітуту на
земельну ділянку.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної
ради з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Ткаченко М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХIX сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від _23 лютого 2022 року
Про укладання договору про встановлення особистого строкового сервітуту
на земельну ділянку по вул. Зміївська, 61-ж/29 в смт Безлюдівка
Харківського району Харківської області фізичній особі підприємцю
Надточій Олені Іванівні
Розглянувши заяву ФО-П Надточій Олени Іванівни з проханням укласти
(подовжити договір від 22 лютого 2017 року) договір про встановлення
особистого строкового сервітуту на земельну ділянку з кадастровим номером
6325155600:00:022:0004, площею 0,0029 га, та додані до заяви дозвільні
матеріали (подовжений паспорт прив’язки), керуючись ст.26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про містобудівну
діяльність», ст.12, 96, 100, 125, 1261 Земельного кодексу України, ст. 16, 19, 33
Закону України «Про оренду землі», 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 про встановлення особистого
строкового сервітуту ФО-П Надточій Олені Іванівні на земельну ділянку з
кадастровим номером 6325155600:00:022:0004, площею 0,0029 га, для
обслуговування тимчасової споруди - торгівельного павільйону на 5 (п'ять) років
але не більше дії її паспорту прив'язки, розташованої за адресою: вул. Зміївська,
61-ж/29 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області.
2. У двотижневий термін з дня прийняття цього рішення ФО-П Надточій
Олені Іванівні укласти з селищною радою договір про встановлення особистого
строкового сервітуту на вищеозначену земельну ділянку.
3.Встановити плату за договором особистого строкового сервітуту у розмірі
12 % (дванадцять) від нормативної грошової оцінки земельної ділянки за рік.
4 Уповноважити селищного голову Кузьмінова М.М. від імені селищної
ради підписати договір про встановлення особистого строкового сервітуту на
земельну ділянку.
5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію селищної
ради з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХIX сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого

2022 року

Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
по вул. Нагірній, 40 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської
області та передачу її безоплатно у власність гр. Іванчук Юлії Йосипівні
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. Іванчук Юлії Йосипівні, 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. Іванчук Юлії
Йосипівні для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) в смт. Безлюдівка по вул.
Нагірній, 40 Харківського району Харківської області, розробник ФО-П
Ставицька Світлана Іванівна
2. Передати безоплатно у власність гр. Іванчук Юлії Йосипівні земельну
ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:033:0063) 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. Нагірній, 40 в смт Безлюдівка Харківського району
Харківської області.
3. Громадянці Іванчук Юлії Йосипівні 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

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
по вул. Полуничній, 109 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської
області та передачу її безоплатно у власність гр. Пелюху Руслану
Валерійовичу
Відповідно до ст.ст. 118, 121, Земельного кодексу України, п. 5 ст. 16
Закону України "Про державний земельний кадастр" керуючись ст. 26 Закону
України "Про місцеве самоврядування в Україні" та розглянувши заяву
гр. Пелюха Руслана Валерійовича, 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. Пелюху Руслану
Валерійовичу для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) смт Безлюдівка, вул.
Полунична, 109, Харківського району Харківської області, розробник ФО-П
Бондаренко Н.В.
2. Передати безоплатно у власність гр. Пелюху Руслану Валерійовичу
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:035:0049) площею 0,0956
га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та
громадської забудови по вул. Полуничній, 109 в смт Безлюдівка Харківського
району Харківської області.
3. Гр. Пелюху Руслану Валерійовичу 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

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХIX сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого

2022 року

Про надання погодження щодо надання спеціального дозволу ТОВ
«УКРНАДРАБУД» на користування надрами без проведення аукціону з
метою геологічного вивчення піску Студенківської ділянки, що
знаходиться в межах Безлюдівської селищної ради Харківського району
Харківської області
Розглянувши лист Харківської районної ради (з додатками) № 02-19/10 від
13.01.2022 (вх. № 74 від 14.01.2022) та лист Державної служби геології та надр
України № 122/01/07-22 від 05.01.2022 (вх. № 101 від 17.01.2022) про надання
погодження щодо надання спеціального дозволу на користування надрами без
проведення аукціону з метою геологічного вивчення піску Студенківської
ділянки, керуючись Земельним Кодексом України, ст. 10 Кодексу України про
надра, Законами України: «Про землеустрій»; «Про державний земельний
кадастр»; «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 згоду на погодження щодо надання спеціального дозволу ТОВ
«УКРНАДРАБУД» на користування надрами без проведення аукціону з метою
геологічного вивчення піску Студенківської ділянки, що знаходиться в межах
Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області.
2. ТОВ «УКРНАДРАБУД» під час діяльності дотримуватись:
2.1 Вимог чинного законодавства;
2.2 Містобудівних, санітарно-епідеміологічних, протипожежних та інших
вимог і правил використання земельної ділянки
2.3 Врахувати права та інтереси землевласників та землекористувачів
сусідніх земельних ділянок.
3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХIX сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого

2022 року

Про внесення змін до п.1 рішення ХХХХVIІ сесії VIІ скликання
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр.
Сімченко В.Д. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по
провулку Овочевому Харківського району Харківської області»
Розглянувши заяву гр. Сімченко Володимира Дорофійовича щодо
внесення змін до п.1 рішення ХХХХVIІ сесії VIІ Безлюдівської селищної ради
від 07.08.2020 р. відносно орієнтовної площі земельної ділянки із «0,003 га»
замінити на «0,005 га», у зв’язку з її уточненням при обмірі, керуючись статтями
26, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань
земельних відносин та екології, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 1 рішення ХХХХVIІ сесії VIІ Безлюдівської селищної ради від
07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. Сімченко В.Д. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва
індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського
району Харківської області» викласти в наступній редакції:
«1. Надати дозвіл гр. Сімченко Володимиру Дорофійовичу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
будівництва індивідуальних гаражів (код 02.05), орієнтовною площею 0,005 га
за рахунок категорії земель житлової та громадської забудови, розташованої по
провулку Овочевому в смт Безлюдівка 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
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Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХIX сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого

2022 року

Про внесення змін до п.1 рішення ХХХХVIІ сесії VIІ скликання
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр.
Ігнатову Д.І. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по
провулку Овочевому Харківського району Харківської області»
Розглянувши заяву гр. Ігнатова Дмитра Ігоревича щодо внесення змін до
п.1 рішення ХХХХVIІ сесії VIІ Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р.
відносно орієнтовної площі земельної ділянки із «0,003га» замінити на «0,005га»,
у зв’язку з її уточненням при обмірі, керуючись статтями 26, 33 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 Земельного кодексу України,
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології,
селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 1 рішення ХХХХVIІ сесії VIІ скликання Безлюдівської селищної
ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. Ігнатову Д.І. на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва
індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського
району Харківської області» викласти в наступній редакції:
«1. Надати дозвіл гр. Ігнатову Дмитру Ігоровичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
індивідуальних гаражів (код 02.05), орієнтовною площею 0,005 га за рахунок
категорії земель житлової та громадської забудови, розташованої по провулку
Овочевому в смт Безлюдівка 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
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2022 року

Про внесення змін до п.1 рішення ХХХХVIІ сесії VIІ скликання
Безлюдівської селищної ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр.
Верещака П.П. на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для будівництва індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по
провулку Овочевому Харківського району Харківської області»
Розглянувши заяву гр. Верещака Павла Павловича щодо внесення змін до
рішення ХХХХVIІ сесії VIІ скликання Безлюдівської селищної ради від
07.08.2020 р. відносно орієнтовної площі земельної ділянки із «0,0030 га»
замінити на «0,0037 га», у зв’язку з її уточненням при обмірі, керуючись статтями
26, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань
земельних відносин та екології, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 1 рішення ХХХХVIІ сесії VIІ скликання Безлюдівської селищної
ради від 07.08.2020 р. «Про надання дозволу гр. Верещака П.П. на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва
індивідуальних гаражів в смт Безлюдівка по провулку Овочевому Харківського
району Харківської області» викласти в наступній редакції:
«1. Надати дозвіл гр. Верещака Павлу Павловичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва
індивідуальних гаражів (код 02.05), орієнтовною площею 0,0037 га за рахунок
категорії земель житлової та громадської забудови, розташованої по провулку
Овочевому в смт Безлюдівка 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
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Лебідь С.М.
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2022 року

Про внесення змін до п.2 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської
селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Харківській, 37 в с. Темнівка Харківського
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр. Зеєвій
Валентині Петрівні»
Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін до п.2 рішення ХIІ сесії
VІIІ скликання Безлюдівської селищної ради від 30 серпня 2021 р., виданого
гр. Зеєвій Валентині Петрівні, у зв’язку з виправленням технічної помилки в
кадастровому номері із «6325181501:00:002:0056» на «6325181503:00:003:0059»,
керуючись ст.ст.26,33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні",
ст. 12 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з
питань земельних відносин та екології, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Пункт 2 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської селищної ради
від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Харківській, 37 в с. Темнівка Харківського району Харківської області та
передачу її безоплатно у власність гр. Зеєвій Валентині Петрівні» викласти в
наступній редакції:
«2. Передати безоплатно у власність гр. Зеєвій Валентині Петрівні
земельну ділянку (кадастровий номер 6325181503:00:003:0059) площею
0,2345га, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової та
громадської забудови по вул. Харківській, 37 в с. Темнівка Харківського району
Харківської області.»
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова
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Лебідь С.М.
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РІШЕННЯ
від 23 лютого

2022 року

Про внесення змін до пунктів 1 та 2 рішення ХІ сесії VIІІ скликання від 12
липня 2021 року Безлюдівської селищної ради «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського господарства по вул. Центральній (за буд.
№ 63) в с. Лизогубівка Харківського району Харківської області гр. Ганієву
Роману Гусейновичу»
Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін до пунктів 1 та 2 рішення
ХІ сесії VIІІ скликання Безлюдівської селищної ради від 12.07.2021р., виданого гр.
Ганієву Роману Гусейновичу, у зв’язку з виправленням технічної помилки в імені
та замінити «Руслан» на «Роман», керуючись статтями 26, 33 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 Земельного кодексу України, враховуючи
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада

В И Р І Ш И Л А:
1. Пункти 1 та 2 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської селищної ради
від 30.08.2021 р. «Про надання дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства по
вул. Центральній (за буд. № 63) в с. Лизогубівка Харківського району Харківської
області гр. Ганієву Роману Гусейновичу» викласти в наступній редакції:
«1. Надати дозвіл гр. Ганієву Роману Гусейновичу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовно площею 0,0350 га за рахунок
земель запасу категорії земель житлової та громадської забудови із зміною категорії
цільового призначення та віднесенням до категорії земель сільськогосподарського
призначення по вул. вул. Центральній (за буд. № 63) в с. Лизогубівка Харківського
району Харківської області.»
«2. Гр. Ганієву Роману Гусейновичу у місячний термін замовити проект
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у суб’єктів господарювання, що
мають право виконувати роботи із землеустрою, згідно із законом.»
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова
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Про внесення змін до п.2 рішення ХV сесії VIІІ скликання Безлюдівської
селищної ради від 05.11.2021 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Огородній, 38 в смт Безлюдівка Харківського
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр.
Подкопай Тетяні Ігорівні»
Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін до п.2 рішення ХV сесії
VІIІ скликання Безлюдівської селищної ради від 05 листопада 2021 р., виданого
гр. Подкопай Тетяні Ігорівні, у зв’язку з виправленням технічної помилки в
кадастровому номері відносно заміни із «6325155600:00:031:0085» на
«6325155600:00:032:0227», керуючись статтями 26, 33 Закону України "Про
місцеве самоврядування в Україні", ст. 12 Земельного кодексу України,
враховуючи висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології,
селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
2. Пункт 2 рішення ХV сесії VIІІ скликання Безлюдівської селищної ради
від 05.11.2021 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Огородній, 38 в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області та
передачу її безоплатно у власність гр. Подкопай Тетяні Ігорівні» викласти в
наступній редакції:
«2. Передати безоплатно у власність гр. Подкопай Тетяні Ігорівні,
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:032:0227) площею
0,1183га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової
та громадської забудови по вул. Огородній, 38 в смт Безлюдівка Харківського
району Харківської області.»
2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань
земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).
Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про внесення змін в назву та текст рішення ХV сесії VIІІ скликання від
05.11.2021 року Безлюдівської селищної ради «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд по вул. Польовій в смт Безлюдівка Харківського району
Харківської області гр. Яковенку Сергію Олександровичу»
Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін в назву та текст рішення
ХV сесії VIІІ скликання від 05.11.2021 р. Безлюдівської селищної ради, видане
гр. Яковенку Сергію Олексійовичу, у зв’язку з виправленням технічної помилки
в по-батькові та замінити «Олександровичу(а)» на «Олексійовичу(а)»,
керуючись статтями 26, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", ст. 12 Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної
комісії з питань земельних відносин та екології, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Замінити в назві та тексті рішення ХV сесії VIІІ скликання від 05.11.2021
року Безлюдівської селищної ради «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.
Польовій в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області гр.
Яковенку Сергію Олександровичу» слова (по-батькові): з «Олександровичу» на
«Олексійовичу», з «Олександровича» на «Олексійовича».
Далі по тексту.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про внесення змін до п.2 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської
селищної ради від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) по вул. Стадіонна, 23 в смт. Безлюдівка Харківського
району Харківської області та передачу її безоплатно у власність гр.
Підкопай Івану Михайловичу»
Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін до п.2 рішення ХIІ сесії
VІIІ скликання Безлюдівської селищної ради від 30 серпня 2021 р., виданого гр.
Підкопай Івану Михайловичу, у зв’язку з виправленням технічної помилки в
зазначенні імені та по-батькові: з «Василю Григоровичу» на «Івану
Михайловичу», керуючись статтями 26, 33 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ст. 12 Земельного кодексу України, враховуючи
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
3. Пункт 2 рішення ХIІ сесії VІIІ скликання Безлюдівської селищної ради
від 30.08.2021 р. «Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) по
вул. Стадіонна, 23 в смт. Безлюдівка Харківського району Харківської області та
передачу її безоплатно у власність гр. Підкопай Івану Михайловичу» викласти в
наступній редакції:
«2. Передати безоплатно у власність гр. Підкопай Івану Михайловичу
земельну ділянку (кадастровий номер 6325155600:00:025:0068) площею
0,1280га, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка), за рахунок категорії земель житлової
та громадської забудови Безлюдівської селищної ради в межах населеного
пункту по вул. Стадіонна, 23 в смт. Безлюдівка 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

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про внесення змін до назви і тексту рішення V сесії VIІІ скликання
Безлюдівської селищної ради від 09.02.2021 року «Про передачу у власність
земельної ділянки гр. Грищенко Любов Васисилівні по вул. Центральній, 57
в селі Лизогубівка»
На підставі службової записки інспектора відділу земельних відносин та
комунальної власності селищної ради Золотько Миколи Матвійовича з
проханням внести зміни до рішення V сесії VIІІ скликання Безлюдівської
селищної ради від 09.02.2021року «Про передачу у власність земельної ділянки
гр. Грищенко Любов Васисилівні по вул. Центральній, 57 в селі Лизогубівка» та
виправити (замінити) в тексті рішення написання прізвища та ім’я заявника з
«Грищенко Любов» на «Гриценко Любові» , керуючись ст. 26 Закону України
"Про місцеве самоврядування в Україні", враховуючи висновки постійної комісії
з питань земельних відносин та екології, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Замінити в назві та тексті рішення ХV сесії VIІІ скликання від 05.11.2021
року Безлюдівської селищної ради V сесії VIІІ скликання Безлюдівської
селищної ради від 09.02.2021 року «Про передачу у власність земельної ділянки
гр. Грищенко Любов Василівні по вул. Центральній, 57 в селі Лизогубівка» слова
(прізвища та ім’я заявника): «Грищенко Любов» на «Гриценко Любові».
Далі по тексту.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про внесення змін до пункту 1 рішення ХV сесії VIІІ скликання від
05.11.2021 Безлюдівської селищної ради «Про затвердження проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки приватної власності,
(кадастровий номер 6325156400:00:003:0082) за рахунок земель житлової та
громадської забудови зі зміною цільового призначення земельної ділянки з
«для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка)» на «для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі» розташованої за адресою: Харківська
обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул. Просьолочна, 1, гр. Бондарєву
Андрію Ігоровичу, гр. Корсуну Андрію Андрійовичу, гр. Митрофанову
Олександру Петровичу»
Розглянувши службову записку начальника відділу земельних відносин та
комунальної власності Лебідь С.М. щодо внесення змін до пункту 1 рішення ХV
сесії VIІІ скликання від 05 листопада 2021 року Безлюдівської селищної ради,
видане гр. Бондарєву Андрію Ігоровичу, гр. Корсуну Андрію Андрійовичу, гр.
Митрофанову Олександру Петровичу», у зв’язку з виправленням технічної
помилки в зазначенні назви проекту землеустрою земельної ділянки замінити: з
«за рахунок земель сільськогосподарського призначення зі зміною категорії землі
на землі житлової та громадської забудови, зі зміною цільового призначення
земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «за
рахунок земель житлової та громадської забудови зі зміною цільового
призначення земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)», керуючись
статтями 26, 33 Закону України "Про місцеве самоврядування в Україні", ст. 12
Земельного кодексу України, враховуючи висновки постійної комісії з питань
земельних відносин та екології, селищна рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Замінити в пункті 1 рішення ХV сесії VIІІ скликання від 05.11.2021
Безлюдівської селищної ради «Про затвердження проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки приватної власності, (кадастровий номер
6325156400:00:003:0082) за рахунок земель житлової та громадської забудови зі
зміною цільового призначення земельної ділянки з «для будівництва і

обслуговування житлового будинку, господарських будівель та споруд
(присадибна ділянка)» на «для будівництва та обслуговування будівель торгівлі»
розташованої за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, смт Васищеве, вул.
Просьолочна, 1, гр. Бондарєву Андрію Ігоровичу, гр. Корсуну Андрію
Андрійовичу, гр. Митрофанову Олександру Петровичу» слова в тексті: «за
рахунок земель сільськогосподарського призначення зі зміною категорії землі на
землі житлової та громадської забудови, зі зміною цільового призначення
земельної ділянки з «для ведення особистого селянського господарства» на «за
рахунок земель житлової та громадської забудови зі зміною цільового
призначення земельної ділянки з «для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)».
Далі по тексту.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про внесення змін в назву та текст рішення ХV сесії VIІІ скликання від
05.11.2021 року Безлюдівської селищної ради «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд по вул. Каштанова в смт Безлюдівка Харківського району
Харківської області гр. Алфімову Сергію Олександровичу»
Розглянувши заяву гр. Алфімова Сергія Олександровича з проханням
внесення змін в назву та текст рішення ХV сесії VIІІ скликання від 05.11.2021 р.
Безлюдівської селищної ради, видане гр. Алфімову Сергію Олександровичу, у
зв’язку з виправленням назви вулиці та замінити в рішенні з «по вул. Каштанова»
на «по вул. Польова», керуючись статтями 26, 33 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ст. 12 Земельного кодексу України, враховуючи
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Замінити в назві та тексті рішення ХV сесії VIІІ скликання від 05.11.2021
року Безлюдівської селищної ради «Про надання дозволу на розробку проекту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.
Каштанова в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області гр.
Алфімову Сергію Олександровичу» слова з «по вул. Каштанова» на «по вул.
Польова».
Далі по тексту.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

ПРОЕКТ ___
Лебідь С.М.

УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА
ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
ХІХ сесія VIІІ скликання
РІШЕННЯ
від 23 лютого 2022 року
Про внесення змін в назву та текст рішення ХV сесії VIІІ скликання від
05.11.2021 року Безлюдівської селищної ради «Про надання дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для
будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і споруд по вул. Польова в смт Безлюдівка Харківського району Харківської
області гр. Онищенко Лілії Вікторівні»
Розглянувши заяву гр. Онищенко Лілії Вікторівни з проханням внесення
змін в назву та текст рішення ХV сесії VIІІ скликання від 05.11.2021 р.
Безлюдівської селищної ради, видане гр. Онищенко Лілії Вікторівні, у зв’язку з
виправленням назви вулиці та замінити в рішенні з «по вул. Польова» на «по вул.
Каштанова», керуючись статтями 26, 33 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", ст. 12 Земельного кодексу України, враховуючи
висновки постійної комісії з питань земельних відносин та екології, селищна
рада
В И Р І Ш И Л А:
1. Замінити в назві та тексті рішення ХV сесії VIІІ скликання від
05.11.2021 року Безлюдівської селищної ради «Про надання дозволу на розробку
проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва та
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд по вул.
Польова в смт Безлюдівка Харківського району Харківської області гр.
Онищенко Лілії Вікторівні» слова з «по вул. Польова» на «по вул. Каштанова».
Далі по тексту.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
з питань земельних відносин та екології (Шматько Ю.І.).

Безлюдівський селищний голова

Микола КУЗЬМІНОВ

