
Засідання  

постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 

власності   Безлюдівської селищної рада 

(ХІХ сесія VIII скликання) 

Дата проведення: 21.02.2022  

Час:  15.00   

Місце проведення: Зал засідань 

Присутні: члени постійної комісії  

 

Запрошені:  

 

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

Доповідає: голова постійної комісії А. Підкопай  

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

Доповідає: секретар селищної ради Я. Стасєва 

3. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2022 рік. 

Доповідає: начальник юридичного відділу О. Мартиненко     

4. Про затвердження рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної 

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

матеріального резерву Безлюдівської селищної ради до Харківського районного 

управління ГУ ДСНС України у Харківській області матеріальних цінностей. 

Доповідає: завідувач сектору з питань цивільного захисту селищної ради                                   

С. Панченко 

5. Про створення відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

Безлюдівської селищної ради. 

Доповідає: начальник відділу державної реєстрації С. Боклаг  

6. Про затвердження рішення виконавчого комітету № 675 «Про 

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

Доповідає: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Безлюдівської 

селищної ради А. Підкопай 

7. Про надання матеріальної  допомоги гр. Биковій Тетян. 

Доповідає: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Безлюдівської 

селищної ради А. Підкопай 

8. Про надання матеріальної  допомоги гр. Биковій Тетян. 

Доповідає: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Безлюдівської 

селищної ради А. Підкопай 

9. Про затвердження Положення про порядок надання одноразової 

матеріальної допомоги жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися в 

складних життєвих обставинах та іншим категоріям громадян. 

Доповідає: керуюча справами (секретар) виконавчого комітету Безлюдівської 

селищної ради А. Підкопай 



10. Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунальних підприємств, засновником яких є 

Безлюдівська селищна рада 

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець  

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

затвердження структури апарату управління Безлюдівської селищної ради та її 

структурних підрозділів на 2022 рік». 

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець. 

12. Про затвердження Порядку відшкодування компенсації за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян залізничним транспортом на 2022 рік. 

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець  

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

надання транспортної послуги «Соціальне таксі» Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради. 

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець  

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

ради на баланс у статутний фонд та господарське відання Комунальному 

підприємству Харківської районної  ради «Комуненерго». 

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець 

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

ради на баланс, в оперативне управління відділу освіти Безлюдівської селищної 

ради 
Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець  

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

ради на баланс  та  оперативне управління Комунальній установі «Центр надання 

соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради. 

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець  

17. Про преміювання селищного голови.  

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець  

18.  Про внесення змін до Положення відділу освіти Безлюдівської  селищної 

ради. 

Доповідає: начальник відділу освіти В. Павленко. 

19. Про передачу майна служби водопостачання та водовідведення, дільниці 

теплопостачання, що обліковується на балансі Комунального підприємства 

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

господарське відання Комунальному підприємству Харківської районної ради 

«Комуненерго». 

Доповідає: перший заступник селищного голови Ю. Світличний 

20. Про затвердження звіту про виконання Безлюдівського селищного 

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

Доповідає: начальник фінансового відділу М. Пожидаєва. 

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

Комунального закладу «Центр професійного розвитку педагогічних працівників» 

Безлюдівської селищної ради. 

Доповідає: начальник відділу освіти В. Павленко. 



22. 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). 

Доповідає: начальник фінансового відділу М. Пожидаєва. 

23. Про внесення змін до «Програми фінансової підтримки комунальних 

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

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець.  

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

Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2023 р. 

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець.  

25. Про внесення змін до Комплексної Програми по захисту державного 

суверенітету, конституційного ладу, територіальної  цілісності України,  протидії 

тероризму,  корупції та організованій злочинній діяльності на території 

Безлюдівської селищної ради  Харківської області на 2021 - 2024 роки 

Доповідає: заступник селищного голови А. Гутовець.  

26. Про прийняття зі спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст 

Харківського району до комунальної власності Безлюдівської селищної ради 

«КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ХАРКІВСЬКЕ БЮРО ТЕХНІЧНОЇ 

ІНВЕНТАРИЗАЦІЇ» (код ЄДРПОУ 03355040), перейменування підприємства та 

затвердження Статуту підприємства у новій редакції. 

Доповідає: заступник селищного голови Р. Шейка. 

27.  РІЗНЕ 


