
ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

від 14 липня  2022 року 

Про затвердження порядку денного  

ХХ сесії Безлюдівської селищної ради VIII  

скликання 

 

 Відповідно до статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

селищна рада  

ВИРІШИЛА 

 

затвердити такий порядок денний ХХ сесії селищної ради VIII скликання: 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ 

ХХ СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ 

 

1. Про засудження збройної агресії Російської Федерації проти України. 

2. Про зміну розміру та встановлення надбавки за престижність праці 

педагогічним працівникам закладів освіти Безлюдівської селищної ради в 

новому розмірі 

3. Про надання соціальних послуг підопічним Комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради у період дії воєнного 

стану в Україні на безоплатній основі  

4. Про виправлення нумерації розділів та внесення змін до Положення про 

комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської 

селищної ради 

5. Про визнання Комунального підприємства Харківської районної ради 

«Комуненерго» виконавцем послуг з централізованого постачання холодної 

води, централізованого водовідведення та постачання теплової енергії для всіх 

категорій споживачів в межах території Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області 



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

ради на баланс в оперативне управління відділу освіти Безлюдівської селищної 

ради 

7.  Про умови оплати праці Безлюдівського селищного голови 

8.  Про преміювання Безлюдівського селищного голови 

9.  Про надання матеріальної  допомоги гр. Димарецькій Олені Валентинівні  

10.  Про затвердження рішень виконавчого комітету від 13.05.2022 року № 149 

«Про внесення змін до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIIІ 

скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету) » та від 

21.06.2022 року № 173 «Про внесення змін до рішення XVIII сесії Безлюдівської 

селищної ради VIIІ скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету) 

11.  Про встановлення ставок транспортного податку на території 

Безлюдівської селищної територіальної громади 

12. Про встановлення ставок єдиного податку на території Безлюдівської 

селищної територіальної громади  

13. Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

14. Про встановлення ставок та пільг   із сплати земельного податку на 

території Безлюдівської селищної територіальної громади 

15. Про затвердження звіту про виконання бюджету Безлюдівської селищної 

територіальної громади за І квартал 2022 року (20526000000) (код бюджету) 

16. 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) 

17. Про внесення змін до Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII 

скликання, затвердженого  рішенням ІІ сесії селищної ради VIII скликання  від 

22 грудня 2020 року 

18. Різне 

 

Безлюдівський селищний голова          Микола КУЗЬМІНОВ 



ПРОЄКТ 

   
УКРАЇНА                                  

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 14 липня 2022 року                                                              

 

Про засудження збройної агресії Російської Федерації  

проти України 
 

         У зв'язку з цілеспрямованою військовою агресією Російської Федерації 

проти України, керуючись статтею 26, пунктом 3 частини четвертої статті 42, 

частинами першою та третьою статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 

депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків 

з громадськими організаціями, селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1.Засудити збройну агресію Російської Федерації проти України та 

підтримати непорушність територіальної цілісності і незалежності України. 

2.Схвалити текст Звернення Безлюдівської селишної ради до мешканців 

громади про засудження збройної  агресії  Російської  Федерації  проти України та 

підтримку територіальної цілісності України в рамках міжнародно визнаних 

кордонів, державного суверенітету та незалежності України (далі – Звернення), 

що додається. 

3.Доручити Безлюдівському селищному голові Кузьмінову М.М. підписати 

текст Звернення. 

4. Підтримати постанову Верховної Ради України від 14 квітня 2022 року 

№2188-IX «Про Заяву Верховної Ради України «Про вчинення Російською 

Федерацією геноциду в Україні». 

5.Загальному відділу (Боклаг О.Є.) Безлюдівської селищної ради 

забезпечити офіційне оприлюднення даного рішення в порядку, передбаченому 

чинним законодавством України. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на Безлюдівського 

селишного голову  Кузьмінова М.М. та постійну комісію з питань депутатської 

діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з 

громадськими організаціями (Арестов Ю.О.) 

 

Безлюдівський селищний голова                                       Микола КУЗЬМІНОВ 

 



 

Додаток  

до  рішення ХХ сесії Безлюдівської селишної  

ради   від 14.07.2022 р.  «Про засудження  

збройної агресії Російської Федерації  

проти України» 

 

 
Звернення 

Безлюдівської селищної ради до мешканців громади про засудження збройної 

агресії Російської Федерації проти України та підтримку територіальної цілісності 

України в рамках міжнародно визнаних кордонів, державного суверенітету та 

незалежності України. 

 

Вже понад чотири місяці у нашій країні відбувається повномасштабне 

вторгнення військ Російської Федерації. При масштабному висвітленні усіх 

іноземних журналістів російська армія продовжує здійснювати військові злочини 

та злочини проти людяності.  

На жаль, частина населених пунктів нашої держави в тимчасовій окупації, 

де ворог намагається нав’язати свої правила та закони.  
Ми, депутати Безлюдівської селищної ради восьмого скликання, 

категорично наголошуємо, що уся територія нашої громади була, є та буде 

невід'ємною частиною нашої єдиної держави – України. Закликаємо мешканців 

ігнорувати будь-які псевдореферендуми та/або «вибори». Ми упевнено 

стверджуємо, що ні такі псевдореферендуми, ні будь-які «вибори» не 

підтримуються керівництвом селищної ради та депутатським корпусом, а також 

іншими законно обраними органами влади нашої Держави. Також наголошуємо, 

що нормативно-правові акти окупаційних сил та окупаційних адміністрацій 

Російської Федерації є незаконними, не створюють жодних правових наслідків. 
Ми заявляємо, що наша громада усім серцем та думками з мешканцями 

тимчасово окупованих територій. Кожного дня наша держава та наші воїни 

наближають звільнення від окупантів міста і села, що загарбав ворог. Ми  віримо 

у нашу Перемогу та єдину неподільну Україну! 
Ми, депутати Безлюдівської селищної ради, повністю підтримуємо позицію 

Верховної Ради України, висловлену у Заяві про вчинення Російською 

Федерацією геноциду в Україні, яка прийнята народними депутатами України                

14 квітня 2022 року. 

Ми віримо в наші Збройні Сили, у силу духу і героїзм українського народу 

та  підтримуємо територіальну цілісність України в рамках міжнародно визнаних 

кордонів, державний суверенітет та незалежність України. 

 
 
 

Безлюдівський селищний голова     Микола КУЗЬМІНОВ 



  ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIII скликання 

 

 

РІШЕННЯ 

від 14  липня 2022 року 
 

Про зміну розміру та встановлення надбавки 

за престижність праці педагогічним працівникам  

закладів освіти Безлюдівської селищної ради в новому розмірі 
 

 

Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 р. № 373 «Про 

встановлення надбавки педагогічним працівникам закладів дошкільної, 

позашкільної, загальної середньої, професійної (професійно-технічної), вищої 

освіти інших установ і закладів незалежно від їх підпорядкування», Постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.01.2018 р. № 23 « Про внесення змін до деяких 

постанов Кабінету Міністрів  України», у відповідності до Додатку до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.04.2022 № 401 «Про спрямування коштів до 

резервного фонду державного бюджету» , враховуючи висновки постійних 

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

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

культури, селищна рада  

 

                                                         В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Змінити розмір надбавки за престижність праці педагогічним 

працівникам       КЗ  «Васищівський заклад дошкільної освіти (ясла-садок) 

Безлюдівської селищної ради», КЗ «Безлюдівський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) Безлюдівської селищної ради», КЗ «Хорошівський заклад 

дошкільної освіти (ясла-садок) Безлюдівської селищної ради» та встановити її у 

розмірі 5 % з 01.08.2022 року. 

2. Змінити розмір надбавки за престижність праці педагогічним 

працівникам КЗ  «Васищевський ліцей Безлюдівської селищної ради», КЗ 

«Безлюдівський ліцей Безлюдівської селищної ради», КЗ «Хорошівський ліцей 

Безлюдівської селищної ради», КЗ «Безлюдівський юридичний ліцей імені Героя 

Радянського Союзу І.Я. Підкопая Безлюдівської селищної ради», КЗ 

«Лизогубівський ліцей Безлюдівської селищної»  та КЗ «Васищівський 

міжшкільний ресурсний центр Безлюдівської селищної ради та встановити її у 

розмірі 5 % з 01.08.2022 року. 

3. Змінити розмір надбавки за престижність праці педагогічним 



працівникам КЗ «Безлюдівський ЦПРПП Безлюдівської селищної ради» та 

встановити її у розмірі 5 % з 01.08.2022 року. 

4.  Рішення (ІІ етап) І сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області від 10 грудня 2020 року «Про 

встановлення надбавки педагогічним працівникам за престижність праці у розмірі 

30%» вважати таким, що втратило чинність. 

5.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії з 

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

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

культури (Гусь І.М.). 

 

 

 

Безлюдівський селищний голова                                        Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 
Рішення підготував: 

начальник відділу освіти 

Павленко В.Г. 749-61-04 

 



ПРОЄКТ 

  
 УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14 липня 2022 року  

Про надання соціальних послуг підопічним 

Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради 

у період дії воєнного стану в Україні  

на безоплатній основі  
 

Згідно Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019 р., Закону 

України "Про внесення змін до деяких законів України щодо надання соціальних 

послуг у разі введення надзвичайного або воєнного стану в Україні або окремих її 

місцевостях» від 14.04.2022 р., Постанови Кабінету Міністрів України від 

03.03.2020 р. № 177 «Деякі питання діяльності центрів надання соціальних 

послуг», Постанови Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 587 «Порядок 

організації надання соціальних послуг», відповідно до  Указу Президента України 

від 24.02.2022 № 64/2022 «Про введення воєнного стану в Україні»  (зі змінами) ,  

затвердженого Законом України від 24.02.2022  № 2102-IX, а також Указу 

Президента України від 17.05.2022 р. № 341/2022 « Про продовження строку дії 

воєнного стану в Україні», затвердженого  Законом України від 22.05.2022 р. № 

2263-IX, керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 

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

селищна рада 
 

В И Р І Ш И Л А: 
 

1. У період дії воєнного стану в Україні надавати соціальні послуги 

підопічним Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Безлюдівської селищної ради на безоплатній основі. 

2. Начальнику відділу соціального захисту Безлюдівської селищної ради 

спільно з директором Комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» 

Безлюдівської селищної ради здійснити необхідні заходи щодо виконання п.1 

цього рішення, згідно з вимогами чинного законодавства України. 

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

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

(Гусь І.М.). 
 

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 

Рішення підготував: 

Директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Гуманюк О.М., 749-61-04 



ПРОЄКТ 

  
 УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14 липня 2022 року  

 

Про виправлення нумерації розділів 

та внесення змін до Положення 

про комунальну установу 

«Центр надання соціальних послуг» 

Безлюдівської селищної ради 

 

Згідно Закону України «Про соціальні послуги» від 17.01.2019р, 

постанови Кабінету Міністрів України від 29.01.2016 р. № 58 «Державний 

стандарт паліативного догляду», наказу міністерства соціальної політики 

України та міністерства охорони здоров’я від 23.05.2014 № 317/353 «Про 

затвердження Порядку взаємодії суб’єктів при наданні соціальної послуги 

паліативного догляду вдома», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 

комісії з питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, 

спорту та культури, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Доповнити Розділ 6 «Завдання та функції відділень ЦНСП» Положення 

про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської 

селищної ради підпунктом 6.1.8. наступної редакції: 

 

«6.1.8. Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальну послугу з 

паліативного догляду – це комплекс заходів, спрямованих на створення умов 

забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили 

здатність до самообслуговування, є паліативними хворими. Соціальну 

послугу паліативного догляду вдома отримують особи похилого віку, особи з 

інвалідністю, хворі (із числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не 

здатні до самообслуговування та які мають медичні показання для надання 

паліативної допомоги. Соціальна послуга з паліативного догляду надається 

безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати,  

здійснюється згідно індивідуальних потреб, комплексу оцінки соціально-

побутового, емоційно-психологічного стану підопічного з укладанням 



договору про надання соціальної послуги. Соціальна послуга паліативний 

догляд надається протягом робочого часу надавача соціальних послуг за 

місцем проживання отримувача соціальних послуг. Підставою для отримання 

соціальної послуги є звернення (заява) потенційного отримувача соціальної 

послуги, та/або члена його сім’ї, та/або законного представника отримувача 

соціальної послуги до відділу соціального захисту населення чи суб’єкта, що 

надає соціальну послугу. Суб’єкт, що надає соціальну послугу паліативний 

догляд, може відмовити в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний 

задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, 

необхідність цілодобового стороннього догляду громадян. Змістом 

соціальної послуги є: допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої 

гігієни; спостереження за станом здоров'я; сприяння наданню медичних 

послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання 

навичкам користування ними; навчання членів сім’ї догляду; допомога у 

веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів 

харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне 

прибирання); представництво інтересів; психологічна підтримка особи та 

членів сім’ї; надання інформації з питань соціального захисту населення; 

допомога в отриманні безоплатної правової допомоги). Термін надання 

соціальної послуги: послуга може надаватись постійно (ІІІ група рухової 

активності – 2 рази на тиждень, ІV група рухової активності - 3 рази на 

тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень). Підставами для 

припинення надання соціальних послуг: 

-відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання 

потреб Отримувача соціальних послуг; 

-закінчення строку дії Договору, крім випадків, передбачених частиною 

шостою статті 22 Закону України «Про соціальні послуги» (продовження 

строку дії договору про надання соціальних послуг здійснюється за 

результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних випадках); 

-зміна місця проживання/перебування Отримувача соціальних послуг, що 

унеможливлює надання соціальних послуг; 

-невиконання без поважних причин Отримувачем соціальних послуг вимог, 

визначених цим Договором; 

-виявлення/встановлення недостовірності поданих Отримувачем соціальних 

послуг / Представником отримувача соціальних послуг інформації / 

документів при зверненні за їх наданням; 

-смерть Отримувача соціальних послуг; 

-ініціатива Отримувача соціальних послуг; 

-дострокового розірвання Договору за ініціативи Отримувача соціальних 

послуг; 

-ліквідація (припинення діяльності) Центра або припинення надання ним 

відповідних соціальних послуг.» 

2. Внести виправлення в нумерацію розділів Положення про комунальну 

установу «Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної ради, а 

саме: 

2.1. Розділ 6 «Керівництво ЦНСП» вважати Розділом 7 з кількістю 

відповідних підпунктів. 



2.2. Розділи 7,8,9 вважати, відповідно, Розділами 8,9,10 з кількістю 

відповідних підпунктів. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

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

культури (Гусь І.М.). 

 

 

 

 

Безлюдівський селищний голова                               Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

Рішення підготував: 

Директор КУ «Центр надання соціальних послуг» 

Гуманюк О.М., 749-61-04 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Безлюдівської селищної ради 

ХХ сесії VIII скликання від 14.07.2022 року 

(зі змінами) 

Безлюдівській селищний голова 

__________________М.М. Кузьмінов 

 

ПОЛОЖЕННЯ 
 про комунальну установу  

«Центр надання соціальних послуг» Безлюдівської селищної 

ради» 
1. Загальна частина 

1.1. Комунальна установа “Центр надання соціальних послуг” 

Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 

(далі - ЦНСП) — є установою соціального захисту населення, 

заснованою на комунальній власності  Безлюдівської  селищної ради, 

що проводить соціальну роботу з особами, сім’ями, дітьми та 

молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги. 

1.2. Найменування Центру: Комунальна установа “Центр надання 

соціальних послуг” Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області. Скорочена назва: КУ «ЦНСП» Безлюдівської 

селищної ради. 

1.3. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується Безлюдівською 

селищною радою і належить до сфери її управління. Центр є 

підзвітним, підконтрольним селищній раді, секретарю селищної ради, 

а з питань здійснення делегованих йому повноважень органів 

виконавчої влади - також підконтрольним відповідним органам 

виконавчої влади та підпорядкований її виконавчому комітету, 

селищному голові. 

1.4. Центр є юридичною особою, бюджетною установою, має самостійний 

баланс, відповідні рахунки в територіальних органах Казначейства та 

інших банках, печатку, бланки та штампи із своїм найменуванням. 

1.5. Центр є неприбутковою організацією. 

1.6. Положення про Центр, штатний розпис Центру та фонд оплати праці 

працівників Центру затверджується Безлюдівською селищною радою. 

1.7. ЦНСП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про соціальні послуги», «Про соціальну роботу з сім’ями, 

дітьми та молоддю», іншими законодавчими актами України, актами 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінсоцполітики, інших центральних органів виконавчої влади, 

рішеннями сільської ради, рішеннями виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради з питань соціального захисту населення 

та надання соціальних послуг, цим Положенням (далі - Положення). 

1.8. Основними принципами діяльності ЦНСП є законність, дотримання і 

захист прав людини, системність, комплексність, адресність та 



індивідуальний підхід, доступність та відкритість, добровільність 

вибору отримання чи відмови від надання соціальних послуг, 

конфіденційність, відповідальність за дотримання етичних та правових 

норм під час надання послуг, дотримання державних стандартів 

соціальних послуг, недопущення негуманних і дискримінаційних дій 

щодо соціально незахищених категорій населення, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. 

1.9. ЦНСП є бюджетним закладом, рішення про створення, ліквідацію або 

реорганізацію якого приймає Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області (далі –Засновник). ЦНСП 

підпорядковується Відділу соціального захисту населення виконавчого 

комітету Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області, підзвітний та підконтрольний виконавчому 

комітету Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області.  

 

2. Організаційно-правові засади  

 

2.1. ЦНСП є юридичною особою, має печатку із своїм найменуванням, 

штампи та бланки.  

2.2. ЦНСП забезпечується Засновником необхідною матеріально-

технічною базою, в тому числі приміщеннями. 

2.3. Положення про ЦНСП, його структура, штатний розпис та 

кошторис затверджується сесією Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області.  

2.4. Методичне забезпечення діяльності ЦНСП здійснює 

Мінсоцполітики, обласний центр соціальних служб, координацію та 

контроль за забезпеченням його діяльності - в установленому порядку 

структурний підрозділ з питань соціального захисту населення 

обласної держадміністрації, організаційно-методичне забезпечення та 

контроль за додержанням законодавства про надання соціальних 

послуг – Відділ соціального захисту населення виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 

області. 

2.5. Для надання соціальних послуг ЦНСП має право залучати на 

договірних засадах інші підприємства, установи, організації та 

фізичних осіб, зокрема, волонтерів. Перелік, умови та порядок надання 

таких соціальних послуг визначаються Засновником за поданням 

ЦНСП. 

2.6. ЦНСП має право в установленому порядку отримувати 

гуманітарну та благодійну допомогу, в тому числі із-за кордону, яка 

використовується для надання допомоги особам, сім’ям, які 

отримують послуги в ЦНСП, та поліпшення матеріально-технічної 

бази ЦНСП. 

2.7. Для забезпечення реалізації соціальної політики щодо надання 

соціальних послуг ЦНСП взаємодіє із Департаментом соціального 

захисту населення Харківської облдержадміністрації, Відділом 



соціального захисту населення виконавчого комітету Безлюдівської 

селищної ради Харківського району Харківської області, іншими 

структурними підрозділами Безлюдівської селищної ради, 

підприємствами, установами та організаціями всіх форм власності, 

громадськими організаціями.  

 

3. Мета та завдання ЦНСП  

 

3.1. Основною метою діяльності ЦНСП є сприяння у розв’язанні 

проблемних питань і надання соціальних послуг громадянам України, 

іноземцям та особам без громадянства, які проживають/перебувають 

на території Безлюдівської селищної ради на законних підставах, 

перебувають у складних життєвих обставинах й потребують 

сторонньої допомоги.  

3.2. Основними завданнями ЦНСП є: 

 3.2.1. Виявлення та формування інформаційної бази щодо осіб, сімей, 

які перебувають у складних життєвих обставинах та потребують 

сторонньої допомоги.  

3.2.2. Визначення індивідуальних потреб зазначених осіб у соціальних 

послугах.  

3.2.3. Організація, планування та якісне надання соціальних послуг 

особа, сімям, які перебувають у складних життєвих обставинах та 

потребують сторонньої допомоги.  

3.2.4. Проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання складним життєвим обставинам осіб, сімей.  

3.2.5. Проведення інформаційно-просвітницької роботи з особами, 

сім’ями.  

3.2.6. Забезпечення взаємодії із структурними підрозділами місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями, а також залучення 

потенціалу територіальної громади до надання соціальних послуг та 

проведення соціальної роботи з особами, сім’ями.  

3.2.7. Проведення оцінки потреб дитини, сім’ї та молодої особи, 

обстеження матеріально-побутових умов за згодою сім’ї, визначення 

плану та методів соціальної роботи.  

3.2.8. Забезпечення надання необхідних соціальних послуг особам, які 

зазнали жорстокості та насильства, постраждали від торгівлі людьми.  

3.2.9. Здійснення заходів із соціального патронажу осіб, які відбували 

покарання у вигляді обмеження волі або позбавлення волі на певний 

строк, у тому числі за повідомленням установ виконання покарань. 

3.2.10. Інформування сім’ї, дітей та молоді про можливість отримання 

інших видів соціальної допомоги і послуг. 

 3.2.11. Проведення у сім’ях, серед дітей та молоді за місцем 

проживання інформаційно-просвітницької роботи, спрямованої на 

формування стандартів позитивної поведінки, здорового способу 

життя шляхом розповсюдження соціальної реклами і проведення 

консультацій. 



 3.2.12. Перенаправлення членів сімей, які перебувають у складних 

життєвих обставинах та потребують соціальних послуг чи різних видів 

допомоги до закладів, установ та організацій (різних форм власності та 

господарювання).  

3.2.13. Здійснення заходів, розповсюдження інформаційних матеріалів 

з питань пропагування сімейних форм виховання та з питань 

соціального захисту населення.  

 

3.3. ЦНСП, відповідно до покладених на нього завдань виконує такі 

функції:  

 

3.3.1. здійснює виявлення та веде облік:  

● сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у складних 

життєвих обставинах;  

● осіб з числа випускників інтернатних закладів; 

 ● дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа;  

● прийомних сімей, дитячих будинків сімейного типу, сімей 

опікунів, піклувальників;  

● осіб з інвалідністю;  

● осіб, які звільнилися з місць позбавлення волі;  

● осіб, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від 

торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;  

● осіб з числа внутрішньопереміщених осіб та учасників бойових 

дій в зоні антитерористичної операції;  

● осіб похилого віку, інвалідів, хворих (з числа осіб 

працездатного віку на період до встановлення їм групи інвалідності, 

але не більш як чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги;  

● осіб, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в 

державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на 

своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого 

віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей 

нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї.  

 

3.3.2. проводить оцінку потреб сімей/осіб, обстеження матеріально-

побутових умов за їх згодою, визначає планування надання соціальних 

послуг та методи соціальної роботи; впроваджує нові соціальні 

технології, спрямовані на виявлення отримувачів соціальних послуг на 

ранніх стадіях життєвих проблем;  

3.3.3. надає, відповідно до визначених індивідуальних потреб особи, 

сім’ї, наступні соціальні послуги:  

консультування,  

соціальну профілактику,  

соціальний супровід/патронаж,  

соціальну адаптацію,  



соціальну реабілітацію,  

кризове та екстрене втручання,  

догляд вдома. 

  

3.3.4. узагальнює на місцевому рівні статистичні та готує 

інформаційно-аналітичні матеріали стосовно наданих соціальних 

послуг та проведеної соціальної роботи, які подає відділу соціального 

захисту населення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради.  

 

3.3.5. забезпечує захист персональних даних осіб, сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону 

України “Про захист персональних даних”.  

3.3.6. забезпечує підвищення професійної кваліфікації працівників 

ЦНСП відповідно до чинного законодавства.  

3.3.7. координує діяльність постійної комісії з питань охорони 

здоров'я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури.      

 

3.4. ЦНСП має право:  

 

● вносити місцевим органам виконавчої влади та органам місцевого 

самоврядування пропозиції щодо вдосконалення надання соціальних 

послуг та проведення соціальної роботи;  

● подавати пропозиції до проектів відповідних місцевих бюджетів з 

питань, що належать до їх компетенції;  

● за погодженням із засновником, укладати в установленому порядку 

договори з підприємствами, установами та організаціями (в тому числі 

іноземними) щодо проведення робіт, спрямованих на виконання 

покладених на нього завдань;  

● залучати фахівців інших закладів, установ та організацій різних 

форм власності для надання соціальних послуг особам, сім’ям, які 

перебувають у складних життєвих обставинах; в установленому 

порядку одержувати від підприємств, установ та організацій 

інформацію з питань, що належать до його компетенції;  

● вживати заходів для забезпечення захисту прав, свобод і законних 

інтересів осіб, сімей. 

 

4. Умови прийняття на обслуговування до ЦНСП та надання 

соціальних послуг  

 

4.1. Прийняття на обслуговування до ЦНСП здійснюється на підставі 

особистої заяви особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах, 

або її законного представника, на імʼя директора ЦНСП. 

 4.1.1. Центр надання соціальних послуг виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області 

протягом:  

- Трьох робочих днів з дня подання заяви розглядає заяву особи, надає 

їй допомогу в підготовці необхідних документів, визначених з 



урахуванням спеціалізації відділень ЦНСП, де ця особа, сім’я буде 

отримувати соціальні послуги;  

- у разі необхідності, протягом 3 робочих днів після звернення особи 

надсилає запит до закладу охорони здоров’я за місцем проживання цієї 

особи для одержання медичного висновку про здатність до 

самообслуговування та потребу у сторонній допомозі й наданні 

соціальних послуг; до відповідного підприємства, установи, 

організації, що надають послуги з утримання будинків і споруд та 

прибудинкових територій, або виконавчого органу сільської 

(селищної) ради за місцем реєстрації громадянина – для отримання 

довідки про зареєстрованих у житловому приміщенні/будинку осіб;  

- 5 робочих днів після розгляду заяви визначає індивідуальні потреби 

особи, сім’ї та готує рекомендації щодо організації надання цій особі, 

сім’ї соціальних послуг, у т.ч. щодо необхідності здійснення 

соціального супроводу;  

- заклад охорони здоров'я протягом 10 календарних днів після 

надходження запиту надає медичний висновок відділу соціального 

захисту населення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області, який приймає рішення про 

необхідність або відмову в наданні соціальних послуг та передає пакет 

документів до ЦНСП; 

 - 10 робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) після 

подання заяви приймає рішення на підставі заяви та пакета необхідних 

документів, визначених індивідуальних потреб щодо надання 

соціальних послуг та передає пакет документів до ЦНСП. При 

прийнятті рішення про надання соціальних послуг та визначенні їх 

обсягу або відмову у наданні певних соціальних послуг вирішальною є 

інформація з карти визначення індивідуальних потреб. Про прийняте 

рішення особа, її опікун/піклувальник, законний представник, сім’я 

повідомляється письмово.  

4.1.2. У разі необхідності надання невідкладної допомоги особі, сім’ї, 

яка перебуває у складних життєвих обставинах ЦНСП приймає 

рішення про можливість організації та надання соціальних послуг 

протягом 3 робочих днів.  

4.1.3. ЦНСП виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області може відмовити особі, сім’ї у 

наданні соціальних послуг у разі, якщо за наявних ресурсів у ЦНСП не 

може задовольнити визначених потреб у соціальних послугах. У разі 

неможливості надання сім’ї/особі, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, відповідної соціальної послуги відділ соціального захисту 

населення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області та ЦНСП сприяють у наданні 

таким сім’ям та особам соціальних послуг чи різних видів допомоги 

іншими закладами, установами та організаціями (різних форм 

власності та господарювання). У разі відмови у наданні соціальних 

послуг, особа, сім’я інформується про відмову письмово протягом 5 

робочих днів (якщо не потрібен медичний висновок) з дня подання 



нею заяви із зазначенням причин відмови та рекомендаціями щодо 

можливих шляхів вирішення її проблемних питань.  

4.1.4. У разі потреби та за згодою особи, сім’ї з метою визначення 

додаткової потреби у натуральній чи грошовій допомозі проводиться 

обстеження їх матеріально-побутових умов. Для цього утворюється 

комісія, до складу якої входить не менш як три особи (із числа 

працівників відділу соціального захисту населення виконавчого 

комітету Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області, відділення ЦНСП у якому передбачається 

надавати основний комплекс соціальних послуг, соціальний працівник 

та/або соціальний робітник).  

4.1.5. У разі коли особа, яка потребує надання соціальних послуг, за 

віком або за станом здоров'я неспроможна самостійно прийняти 

рішення про необхідність їх надання, таке рішення може прийняти її 

законний представник.  

4.1.6. На кожного громадянина, який отримує соціальні послуги у 

ЦНСП ведеться особова справа. Перелік документів, необхідних для 

прийняття рішення про надання соціальних послуг у ЦНСП та 

оформлення особової справи, визначається окремо з огляду на те, яких 

соціальних послуг потребує особа, сім’я, яка знаходиться у складних 

життєвих обставинах та у яких структурних підрозділах 

передбачається їх надання, відповідно до державних стандартів. 

Особові справи оформлюються, обліковуються й зберігаються з 

дотриманням принципів конфіденційності у ЦНСП.  

4.1.7. Особи/сім’ї, які знаходяться у складних життєвих обставинах й 

отримують соціальні послуги у ЦНСП, або їх опікуни/піклувальники, 

законні представники мають право, після подання письмового 

запиту/заяви на ім’я директора ЦНСП переглянути свою особову 

справу.  

4.1.8. Надання соціальних послуг у ЦНСП припиняється за письмовим 

зверненням/заявою особи, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах або її законних представників у разі:  

- поліпшення стану здоров'я, виходу із складних життєвих обставин, у 

результаті чого втрачається потреба у наданні соціальних послуг;  

- направлення особи до стаціонарного відділення, будинку-інтернату 

для громадян похилого віку, пансіонату, психоневрологічного 

інтернату, будинку для ветеранів та інших закладів постійного 

проживання;  

- зміни місця проживання особи, сім’ї, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах;  

- поліпшення матеріально-побутових умов (для осіб, сімей, які 

потребували надання цих послуг у відділенні соціальної допомоги 

вдома та надання адресної натуральної та грошової допомоги);  

- грубого, принизливого ставлення особи, яка перебуває у складних 

життєвих обставинах до обслуговуючого персоналу, соціальних 

працівників, соціальних робітників та інших працівників ЦНСП;  

- порушення громадського правопорядку (сварки, бійки тощо);  



- систематичного перебування в стані алкогольного, наркотичного 

сп'яніння;  

- у разі смерті особи, яка перебуває у складних життєвих обставинах. 

 

 4.2. Про припинення надання соціальних послуг особі, сім’ї видається 

наказ, на підставі якого вноситься інформація до електронної бази 

даних ЦНСП і робиться позначка в журналі обліку та в особовій справі 

із зазначенням дати за підписом директора ЦНСП.  

4.3. Типові форми заяви, повідомлення про прийняття рішення про 

надання/відмову у наданні соціальних послуг, медичного висновку, 

карти визначення стану та індивідуальних потреб отримувача у надані 

соціальних послуг, акта обстеження матеріально-побутових умов, 

індивідуального плану надання соціальних послуг, договору про 

надання соціальних послуг, журналу обліку громадян, яких обслуговує 

ЦНСП, затверджує Мінсоцполітики в установленому порядку.  

4.4. Соціальні послуги в ЦНСП можуть надаватися як за плату, так і 

безоплатно. 

 4.4.1. Безоплатно в обсягах, визначених державними стандартами 

соціальних послуг, надаються:  

● сім'ям, дітям та молоді, які знаходяться у складній життєвій ситуації; 

● особам з числа випускників інтернатних закладів;  

● дітям-сиротам та дітям, позбавленим батьківського піклування, 

особам з їх числа, а також їх біологічним батькам, опікунам, 

піклувальникам, прийомним батькам, батькам-вихователям та 

усиновлювачам;  

● особам з інвалідністю;  

● особам, які звільнилися з місць позбавлення волі;  

● особам, які зазнали жорстокості та насильства, постраждали від 

торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм дитячої праці;  

● особам похилого віку, інвалідам, хворим (з числа осіб працездатного 

віку на період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як 

чотири місяці), які не здатні до самообслуговування і не мають рідних, 

які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, або рідні є громадянами 

похилого віку чи визнані інвалідами в установленому порядку;  

● особам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям, стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані в 

державній службі зайнятості як такі, що шукають роботу (і мають на 

своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого 

віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх сімей 

нижчий ніж прожитковий мінімум для сім'ї. 

 4.4.2. Безоплатне надання соціальних послуг у ЦНСП припиняється у 

разі:  

● виявлення в особи похилого віку, яку безоплатно обслуговує ЦНСП, 

працездатних рідних (батьків, дітей, чоловіка, дружини) або осіб, які 

відповідно до законодавства повинні забезпечити йому догляд і 

допомогу, або осіб, з якими укладено договір довічного утримання 

(догляду);  



● надання особі, яка перебуває у складних життєвих обставинах, 

соціальних послуг фізичною особою, якій призначено грошову 

компенсацію у встановленому законодавством порядку.  

4.4.3. Іншим особам соціальні послуги в обсягах, визначених 

державними стандартами, можуть надаватися із встановленням 

диференційованої плати залежно від доходу таких осіб відповідно до 

діючого законодавства.  

4.4.4. Соціальні послуги понад обсягів, визначених державними 

стандартами, надаються за плату. 

4.4.5. Обмеження чи відмова в отриманні одних соціальних послуг не 

може бути підставою для обмеження чи відмови в інших соціальних 

послугах.  

4.4.6. Платні соціальні послуги надаються ЦНСП (в межах наявних 

можливостей), згідно постанови Кабінету Міністрів України від 14 

січня 2004 року №12 “Про порядок надання платних соціальних 

послуг та затвердження їх переліку”, а саме:  

● громадянам, похилого віку, інвалідам, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і мають рідних, які повинні забезпечити їм догляд 

і допомогу;  

● громадянам, які перебувають у складній життєвій ситуації у зв'язку з 

безробіттям і зареєстровані в державній службі зайнятості як такі, що 

шукають роботу, у зв'язку із стихійним лихом, катастрофою, (і мають 

на своєму утриманні неповнолітніх дітей, дітей-інвалідів, осіб 

похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний сукупний дохід їх 

сімей вищий ніж прожитковий мінімум для сім’ї.  

4.4.7. Тарифи на платні соціальні послуги встановлюються ЦНСП 

відповідно до Постанови КМУ від 09.04.2005р. № 268 “Про 

затвердження Порядку регулювання тарифів на платні соціальні 

послуги” і затверджуються виконавчим комітетом Безлюдівської 

селищно ради. 

 4.4.8. Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 

використовуються відповідно до чинного законодавства.  

4.4.9. У виняткових випадках громадяни похилого віку, що мають 

рідних, які повинні забезпечити їм догляд і допомогу, можуть 

звільнятися від плати за надання соціальних послуг у структурних 

підрозділах ЦНСП у разі, коли такі рідні належать до 

малозабезпечених осіб і отримують державну соціальну допомогу в 

установленому законодавством порядку, залежні від психоактивних 

речовин, перебувають у місцях позбавлення волі тощо. Для цього 

засновник самостійно або через утворену ним комісію приймає 

рішення про звільнення громадян від зазначеної плати. 

 

5. Організація роботи ЦНСП  

 

5.1. Надання соціальних послуг здійснюється у відділеннях ЦНСП.  

 



5.1.1. Відділення ЦНСП очолюються керівниками відділень, які 

призначаються на посаду і звільняються з посади директором закладу, 

за годженням з сільським головою. Керівник відділення повинен мати 

вищу освіту відповідного напряму підготовки і стаж роботи за фахом 

не менш як три роки.  

5.1.2. Керівники відділень ЦНСП розробляють положення про 

відділення, у якому відображається інформація про зміст соціальних 

послуг, що надаються у підрозділі, порядок їх надання, режим роботи 

підрозділу й графік проведення заходів для отримувачів соціальних 

послуг. Положення про відділення затверджується директором ЦНСП.  

 

5.3. Надання соціальних послуг у ЦНСП здійснюється згідно з 

планами роботи на рік, щоквартальними планами діяльності, 

щоквартальними планами діяльності його структурних підрозділів, 

щоквартальними планами роботи персоналу, який надає соціальні 

послуги.  

5.4. Для виконання завдань у ЦНСП можуть утворюватися такі 

структурні підрозділи:  

● відділення соціальної допомоги вдома;  

● відділення соціальної роботи .  

 

5.5. Час (тривалість), місце та термін (періодичність), умови та обсяг 

надання соціальних послуг особі/сім’ї в ЦНСП залежить від 

встановлених індивідуальних потреб та конкретних умов, що 

сприяють реабілітації, реінтеграції та соціальній адаптації цієї особи, 

сім’ї.  

 

5.6. Для організації надання соціальних послуг у ЦНСП вивчаються 

індивідуальні потреби сім’ї/особи, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, та спільно з сім’єю, особою розробляється індивідуальний 

план роботи з нею. 

 

 5.7. До вивчення індивідуальних потреб особи/сім’ї та підготовки 

індивідуального плану надання послуг можуть залучатися необхідні 

фахівці. 

5.8 Надання соціальних послуг особі/сім’ї здійснюється працівниками 

визначених відділеннями ЦНСП за індивідуальними планами надання 

соціальних послуг. Працівники забезпечують надання відповідних 

соціальних послуг згідно встановлених стандартів та нормативів 

соціальної послуги.  

 

6. Завдання та функції відділень ЦНСП  

 

6.1. Відділення соціальної допомоги вдома  

6.1.1. Відділення соціальної допомоги вдома ЦНСП (далі - відділення 

соціальної допомоги) утворюється для надання соціальних послуг за місцем 



проживання/перебування громадян, які не здатні до самообслуговування, у 

зв’язку з частковою втратою рухової активності (мають III, IV, V групи 

рухової активності) та потребують сторонньої допомоги, надання соціальних 

послуг в домашніх умовах згідно з медичним висновком, а саме: · 

громадянам похилого віку; · особам з інвалідністю (які досягли 18-річного 

віку), крім осіб з інвалідністю внаслідок нещасного випадку на виробництві 

або професійного захворювання, які отримують соціальну допомогу на 

постійний сторонній догляд, побутове та спеціальне медичне обслуговування 

відповідно до Закону України ”Про загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування від нещасного випадку на виробництві та професійного 

захворювання, які спричинили втрату працездатності”; · хворим (з числа 

одиноких осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці). Відділення не здійснює надання 

соціальних послуг громадян, які потребують цілодобового стороннього 

догляду.  

6.1.2. Право на позачергове надання соціальних послуг відділенням 

соціальної допомоги вдома мають одинокі/одинокопроживаючі особи, особи, 

на яких поширюється дія Закону України ”Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту” ( 3551-12), жертви нацистських 

переслідувань, особи, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи 

і віднесені до 1, 2 і 3 категорії, особи, депортовані за національною ознакою.  

6.1.3. Відділення соціальної допомоги вдома може здійснювати 

обслуговування громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного 

віку), хворих (з числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм 

групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до 

самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу. Обслуговування таких громадян здійснюється за плату відповідно 

до тарифів на платні соціальні послуги або з установленням 

диференційованої плати.  

6.1.4. Сесією Безлюдівської селищної ради може бути прийняте, як виняток, 

рішення про звільнення від плати за надання соціальних послуг відділенням 

соціальної допомоги вдома громадян, які мають рідних, що повинні 

забезпечити їм догляд і допомогу. В такому разі видатки, пов'язані із 

наданням соціальних послуг громадян, передбачаються в кошторисі ЦНСП 

за рахунок коштів місцевого бюджету.  

6.1.5. Кількість громадян, яких повинен обслуговувати соціальний працівник, 

соціальний робітник, обсяг їх роботи визначає директор ЦНСП з 

урахуванням стану здоров'я громадянина, який обслуговується, його віку, 

рівня рухової активності, здатності до самообслуговування, місця та умов 



проживання, наявності транспортного сполучення, інших факторів, що 

можуть вплинути на якість надання соціальних послуг (один соціальний 

робітник обслуговує шістьох громадян у сільській (приміській) місцевості, 

інших місцевостях, що не мають транспортного сполучення, у приватному 

або державному секторі без комунальних зручностей і десять громадян у 

містах з комунальними зручностями; один соціальний робітник обслуговує 

двох непрацездатних громадян, яким установлена V група рухової 

активності). 

 6.1.6. На кожного громадянина, якого обслуговує відділення соціальної 

допомоги вдома, ведеться особова справа, в якій міститься:  

1) письмова заява громадянина;  

2) медичний висновок про не здатність до самообслуговування, потребу в 

постійній сторонній допомозі та догляді в домашніх умовах;  

3) карта визначення індивідуальних потреб отримувача соціальних послуг. 

 4) один примірник договору, укладеного громадянином і ЦНСП;  

5) довідка про склад сім'ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб;  

6) інформація з Державного реєстру прав;  

7) копія довідки про встановлення групи інвалідності (за наявності);  

8) копія рішення сесії Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області, або утвореної ним комісії, про звільнення від плати 

громадян похилого віку, інвалідів (які досягли 18-річного віку), хворих (з 

числа осіб працездатного віку на період до встановлення їм групи 

інвалідності, але не більш як чотири місяці), які не здатні до 

самообслуговування, але мають рідних, що повинні забезпечити їм догляд і 

допомогу (за наявності);  

9) копія наказу про здійснення (припинення) надання соціальних послуг; 

10) довідка про доходи за останні шість місяців, що передують місяцю 

звернення за встановленням диференційованої плати за надання соціальних 

послуг;  

11) індивідуальний план надання соціальної послуги;  

12) копія довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи (для 

внутрішньо переміщених осіб). 



6.1.7. На підставі даних карти визначення індивідуальних потреб отримувача 

соціальної послуги та медичного висновку складається індивідуальний план 

надання соціальної послуги, після чого між громадянином та ЦНСП 

укладається договір, в якому зазначаються зміст та обсяг послуги, порядок 

оплати, обумовлюються періодичність, строки надання соціальної послуги 

відділенням соціальної допомоги вдома, інші умови. Відділення соціальної 

допомоги вдома згідно з умовами договору, затвердженим графіком роботи 

та індивідуальним планом надання соціальної послуги з догляду вдома надає 

соціальну послугу з догляду вдома постійно (III група рухової активності - 

два рази на тиждень, IV - три рази, V - п’ять разів), періодично (два рази на 

місяць), тимчасово (визначений у договорі період), організовує надання 

передбачених договором послуг, контролює їх якість, визначає додаткові 

потреби, вживає заходів до їх задоволення. 

6.1.8. Відділення соціальної допомоги вдома надає соціальну послугу з 

паліативного догляду – це комплекс заходів, спрямованих на створення умов 

забезпечення життєдіяльності осіб, які частково або повністю втратили 

здатність до самообслуговування, є паліативними хворими. Соціальну 

послугу паліативного догляду вдома отримують особи похилого віку, особи з 

інвалідністю, хворі (із числа осіб працездатного віку на період до 

встановлення їм групи інвалідності, але не більше ніж чотири місяці), які не 

здатні до самообслуговування та які мають медичні показання для надання 

паліативної допомоги. Соціальна послуга з паліативного догляду надається 

безоплатно, за плату або з установленням диференційованої плати,  

здійснюється згідно індивідуальних потреб, комплексу оцінки соціально-

побутового, емоційно-психологічного стану підопічного з укладанням 

договору про надання соціальної послуги. Соціальна послуга паліативний 

догляд надається протягом робочого часу надавача соціальних послуг за 

місцем проживання отримувача соціальних послуг. Підставою для отримання 

соціальної послуги є звернення (заява) потенційного отримувача соціальної 

послуги, та/або члена його сім’ї, та/або законного представника отримувача 

соціальної послуги до відділу соціального захисту населення чи суб’єкта, що 

надає соціальну послугу. Суб’єкт, що надає соціальну послугу паліативний 

догляд, може відмовити в її наданні, якщо за наявних ресурсів він не здатний 

задовольнити індивідуальні потреби отримувача соціальної послуги, 

необхідність цілодобового стороннього догляду громадян. Змістом 

соціальної послуги є: допомога у самообслуговуванні (дотримання особистої 

гігієни; спостереження за станом здоров'я; сприяння наданню медичних 

послуг; допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання 

навичкам користування ними; навчання членів сім’ї догляду; допомога у 

веденні домашнього господарства (закупівля і доставка продуктів 

харчування, ліків та інших товарів, приготування їжі, косметичне 

прибирання); представництво інтересів; психологічна підтримка особи та 

членів сім’ї; надання інформації з питань соціального захисту населення; 

допомога в отриманні безоплатної правової допомоги). Термін надання 



соціальної послуги: послуга може надаватись постійно (ІІІ група рухової 

активності – 2 рази на тиждень, ІV група рухової активності - 3 рази на 

тиждень, V група рухової активності - 5 разів на тиждень). Підставами для 

припинення надання соціальних послуг: 

-відсутність потреби в соціальних послугах за результатами оцінювання 

потреб Отримувача соціальних послуг; 

-закінчення строку дії Договору, крім випадків, передбачених частиною 

шостою статті 22 Закону України «Про соціальні послуги» (продовження 

строку дії договору про надання соціальних послуг здійснюється за 

результатами оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних випадках); 

-зміна місця проживання/перебування Отримувача соціальних послуг, що 

унеможливлює надання соціальних послуг; 

-невиконання без поважних причин Отримувачем соціальних послуг вимог, 

визначених цим Договором; 

-виявлення/встановлення недостовірності поданих Отримувачем соціальних 

послуг / Представником отримувача соціальних послуг інформації / 

документів при зверненні за їх наданням; 

-смерть Отримувача соціальних послуг; 

-ініціатива Отримувача соціальних послуг; 

-дострокового розірвання Договору за ініціативи Отримувача соціальних 

послуг; 

-ліквідація (припинення діяльності) Центра або припинення надання ним 

відповідних соціальних послуг. 

6.2. Відділення соціальної роботи  

6.2.1. Відділення соціальної роботи Центру надання соціальних утворюється 

для проведення соціальної роботи з сім’ями/особами, дітьми та молоддю, які 

перебувають у складних життєвих обставинах та потребують сторонньої 

допомоги.  

6.2.2. Відділення соціальної роботи у своїй діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України і Кабінету 

Міністрів України, наказами Мінсоцполітики, іншими нормативно-

правовими актами з питань сім’ї, дітей та молоді, а також цим Положенням. 

6.2.3. Відділення соціальної роботи надає послуги на безоплатній основі.  

6.2.4. Основними принципами діяльності відділення допомоги сім’ї є: 

 - законність; 

 - соціальна справедливість; 

 - доступність та відкритість; 

 - конфіденційність та відповідальність за дотримання етичних і правових 

норм; 



 - додержання і захист прав людини;  

- адресність та індивідуальний підхід; 

 - добровільність вибору в отриманні чи відмові від отримання соціальних 

послуг; 

 - комплексність та системність під час надання соціальних послуг;  

- дотримання державних стандартів і нормативів соціальних послуг;  

- максимальна ефективність використання бюджетних та позабюджетних 

коштів.  

6.2.5. Основними завданнями відділення соціальної роботи є:  

- проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на запобігання 

потраплянню в складні життєві обставини сімей/осіб, дітей та молоді; - 

виявлення сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги;  

- здійснення соціального супроводу сімей/осіб, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 

допомоги, надання їм соціальних послуг за результатами проведеної оцінки 

потреб їх у таких послугах;  

- організація здійснення наставництва над дитиною, яка проживає у закладах 

для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, іншому 

закладі для дітей;  

- забезпечення взаємодії із структурними підрозділами Виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області, 

підприємствами, установами та організаціями, а також залучення потенціалу 

територіальної громади до проведення соціальної роботи із сім’ями/особами, 

дітьми та молоддю.  

6.2.6. Відділення відповідно до покладених на нього завдань:  

1) здійснює заходи щодо: 

 ● виявлення та обліку сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги:  

● діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування, особи з їх числа; 

 ● прийомні сім’ї, дитячі будинки сімейного типу, опікуни, піклувальники;  

● особи/діти з інвалідністю;  



● одинокі матері (батьки);  

● неповнолітні батьки;  

● сім’ї, у яких дитина (діти) вилучені за рішенням суду без позбавлення 

батьків батьківських прав та сім’ї, у яких батьки позбавлені батьківських 

прав відносно своїх дітей і існують юридичні підстави ініціювати поновлення 

батьківських права;  

● сім’ї, у яких подали заяву про розлучення або триває процес розлучення, 

вирішення спорів між батьками щодо місяця проживання дітей то способів і 

участі батьків, які розлучилися, у вихованні дітей;  

● сім’ї у яких виховуються діти-сироти та тимчасово влаштовані діти, які 

залишилися без піклування батьків або осіб, що їх замінюють; ● сім’ї 

опікунів, піклувальників недієздатної особи;  

● батьки – трудові мігранти;  

● особи/сім’ї, що виявили намір відмовитись від новонародженої дитини;  

● особи/сім’ї, у яких діти перебувають в інтернатних закладах або 

оформляються до них;  

● особи з числа випускників інтернатних закладів;  

● діти, які розлучені із сім’єю, які не є громадянами України й заявили про 

намір звернутися до компетентних органів із заявою про визначення 

біженцями; 

 ● особи (у тому числі неповнолітнім), звільнені з установ виконання 

покарань, засудженим без позбавлення волі, які перебувають під слідством 

чи на обліку, як правопорушники; особи/сім’ї, які зазнали жорстокості та 

насильства, постраждали від торгівлі людьми, залучалися до найгірших форм 

дитячої праці; особи, які скоїли жорстокість та насильство; 

 ● особи похилого віку, інваліди, хворі (з числа осіб працездатного віку на 

період до встановлення їм групи інвалідності, але не більш як чотири місяці), 

які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої допомоги; 

особам, які потребують у складній життєвій ситуації у зв’язку з безробіттям, 

стихійним лихом, катастрофою і зареєстровані у державній службі зайнятості 

як такі, що шукають роботу (і мають на своєму утриманні неповнолітніх 

дітей, дітей-інвалідів, осіб похилого віку, інвалідів), якщо середньомісячний 

сукупний дохід їх сімей нижчий прожиткового мінімуму для сім’ї;  



● особи/сім’ї з проблемами вживання психоактивних речовин та різних 

залежностей;  

● сім’ї, у яких проживають діти до встановлення ВІЛ-статусу, один із членів 

сім’ї має позитивний ВІЛ-статус, або члени сім’ї страждають на хворобу, 

зумовлену ВІЛ;  

● учасники АТО й члени їх сімей, члени сімей загиблих учасників АТО;  

● внутрішньопереміщені особи.  

● контролю у межах повноважень за цільовим використанням державної 

допомоги при народженні дитини;  

● соціальної та психологічної адаптації дітей-сиріт і дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа з метою підготовки до самостійного 

життя, організації здійснення наставництва;  

● соціального супроводження прийомних сімей і дитячих будинків сімейного 

типу, а також соціального супроводу дітей, які перебувають під опікою, 

піклуванням;  

● інформування населення про соціальні послуги, які надаються відповідно 

до законодавства;  

2) проводить оцінку потреб сімей/осіб, дітей та молоді, які перебувають у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги, у тому 

числі сімей учасників антитерористичної операції та внутрішньо- 

переміщених осіб, визначає соціальні послуги та методи соціальної роботи, 

забезпечує психологічну підтримку;  

3) надає сім’ям/особам, дітям і молоді, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги, в тому числі сім’ям учасників 

антитерористичної операції та внутрішньопереміщеним особам, соціальні 

послуги з:  

● соціального супроводу;  

● консультування; 

 ● соціальної профілактики.  

За результатами оцінки потреб центр надає послуги з:  

● соціальної інтеграції та реінтеграції;  

● соціальної адаптації;  



● соціального супроводу сімей, в яких виховуються діти-сироти і діти, 

позбавлені батьківського піклування;  

● кризового та екстреного втручання;  

● представництва інтересів; ● посередництва (медіації);  

4) забезпечує соціальний патронаж молодих осіб, які відбули покарання, у 

вигляді обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених 

від подальшого відбування зазначених видів покарань на підставах, 

передбачених законом, за повідомленням структурного підрозділу з питань 

соціального захисту населення;  

5) складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми;  

6) впроваджує новітні соціальні технології, спрямовані на недопущення, 

мінімізацію чи подолання складних життєвих обставин (у тому числі щодо 

патронату над дитиною);  

7) узагальнює на місцевому рівні статистичні дані та готує інформаційно-

аналітичні матеріали стосовно проведеної соціальної роботи, які подає 

органу, який його утворив;  

8) співпрацює з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, навчальними закладами, закладами охорони здоров’я, 

територіальними структурними підрозділами Національної поліції. 

 9) дотримується державних стандартів і нормативів під час проведення 

соціальної роботи з сім’ями/особами, дітьми та молоддю;  

10) забезпечує захист персональних даних сімей/осіб, дітей та молоді, які 

перебувають у складних життєвих обставинах, відповідно до Закону України 

“Про захист персональних даних”;  

11) забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої він є.  

7. Керівництво ЦНСП  

7.1. ЦНСП очолює директор, який призначається на посаду та звільняється з 

посади сільським головою Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області. Посаду директора ЦНСП може обіймати особа, яка має 

вищу освіту відповідного напряму підготовки і стаж роботи на керівній 

посаді не менше п’яти років.  

7.2. Директор ЦНСП:  

- здійснює керівництво діяльністю ЦНСП;  



- несе персональну відповідальність за виконання покладених на ЦНСП 

завдань; 

 - представляє ЦНСП без довіреності на підприємствах, в установах, 

організаціях, укладає договори;  

- видає в межах своєї компетенції накази організаційно-розпорядчого 

характеру, організовує і контролює їх виконання, затверджує функціональні 

обов'язки працівників, контролює дотримання трудової дисципліни, вживає 

заходів заохочення (стягнення); 

 - розробляє проекти штатного розпису та кошторису витрат ЦНСП та подає 

на погодження відділу соціального захисту населення виконавчого комітету 

Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської області і 

затвердження засновнику;  

- затверджує правила внутрішнього трудового розпорядку, регламент роботи 

ЦНСП та положення про його структурні підрозділи, посадові інструкції 

працівників ЦНСП;  

- забезпечує дотримання вимог законодавства щодо охорони праці, 

дитинства, санітарно-гігієнічних, протиепідемічних, протипожежних норм і 

правил техніки безпеки;  

- організовує проведення щорічних профілактичних медичних оглядів 

соціальних працівників та соціальних робітників ЦНСП, які безпосередньо 

надають соціальні послуги; 

 - надає пропозиції Засновнику, щодо забезпечення працівників ЦНСП 

спецодягом, взуттям, велосипедами, грошовою компенсацією за придбання 

квитків, на виконання роботи, за відрядження, навчання.  

8. Діяльність ЦНСП  

8.1. Діяльність ЦНСП здійснюється за рахунок: ·  

• коштів місцевого бюджету; ·  

• благодійних внесків юридичних та фізичних осіб; ·  

• коштів від діяльності підсобних господарств (за наявності) та надання 

платних соціальних послуг; · 

• інших джерел, не заборонених чинним законодавством України.  

Кошти ЦНСП використовуються виключно на його утримання та розвиток.  



8.2. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток працівників 

ЦНСП встановлюються відповідно до умов, передбачених для працівників 

закладів, установ соціального обслуговування відповідно до чинного 

законодавства.  

8.3. Гранична чисельність працівників ЦНСП затверджується засновником 

згідно з Примірними штатними нормативами чисельності працівників ЦНСП. 

Посади, не передбачені нормативами, та їх чисельність вводяться залежно від 

вимог державних стандартів соціальних послуг та умов надання соціальних 

послуг працівниками конкретного ЦНСП за погодженням із засновником. 

8.4. Порядок діловодства визначається законодавством, нормативно-

правовими актами України, Президента України, Кабінету Міністрів 

України, наказами Мінсоцполітики, рішеннями Засновника. Бухгалтерський 

облік здійснюється через фінансово-економічний відділ виконавчого 

комітету Безлюдівської селищної ради Харківського району Харківської 

області.  

8.5. Звітність ведеться відповідно до законодавства. 

8.6. Розгляд пропозицій (зауважень), заяв та скарг громадян проводиться 

відповідно до статей 14, 15 та 16 Закону України “Про звернення громадян”. 

Діловодство за зверненнями громадян у ЦНСП ведеться окремо від інших 

видів діловодства. Особисту відповідальність за стан діловодства за 

зверненнями громадян несе директор ЦНСП. Інформаційна діяльність ЦНСП 

забезпечується з дотриманням законодавства в сфері соціального захисту 

населення та полягає в наданні методичної та практичної допомоги особам, 

що звернулися до ЦНСП, з питань надання соціальної допомоги і соціальних 

послуг та процедури їх призначення. 

8.7. Моніторинг і контроль діяльності, пов’язаної із надання соціальних 

послуг, ревізія фінансово-господарської діяльності проводяться відповідно 

до законодавства України. Для проведення внутрішнього моніторингу й 

контролю якості надання соціальних послуг у ЦНСП розробляється 

внутрішня система моніторингу й контролю якості надання соціальних 

послуг. Громадський контроль якості надання соціальних послуг реалізується 

шляхом створення громадських, наглядових рад та шляхом залучення до 

роботи зовнішніх відомчих комісій з контролю якості надання соціальних 

послуг, представників громадськості.  

8.8. Забороняється здійснювати розподіл отриманих доходів (прибутків) або 

їх частини серед учасників, його членів, працівників (крім оплати їхньої 

праці, нарахування єдиного соціального внеску.  



8.9. Доходи (прибутки) установи використовуються виключно для 

фінансування видатків на його утримання, реалізації мети (цілей, завдань) та 

напрямів діяльності, визначених цим Статутом.  

9. Заключні положення  

9.1. Це Положення набирає чинності з моменту його державної реєстрації 

відповідно до чинного законодавства України. Зміни та доповнення до 

Положення вносяться в порядку, визначеному чинним законодавством 

України, та набувають юридичної сили з моменту їх державної реєстрації.  

 

10. Реорганізація або ліквідація закладу  

10.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію ЦНСП приймає Засновник. 

Реорганізація ЦНСП відбувається шляхом злиття, приєднання, поділу, 

виділення. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

Засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду - 

ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. З часу призначення 

ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження щодо управління 

ЦНСП. 

10.2. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно ЦНСП, виявляє його 

дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний баланс і 

представляє його Засновнику.  

10.3. У разі припинення роботи установи (ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) активи закладу передаються одному або 

кільком неприбутковим організаціям (комунальним закладам) або 

зараховуються до доходу місцевого бюджету 

 

 

Секретар Безлюдівської селищної ради                                     Яна Стасєва 



                                                                                            ПРОЄКТ 

 
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА  

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ 

ХХ сесія VІІІ скликання 

                      

РІШЕННЯ 

від 14 липня 2022 року        

 

Про визнання Комунального підприємства 

Харківської районної ради «Комуненерго»  

виконавцем послуг з централізованого постачання  

холодної води, централізованого  

водовідведення та постачання теплової енергії  

для всіх категорій споживачів в межах території 

Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області 

 

 Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про житлово–комунальні послуги», Законом 

України «Про теплопостачання», Порядком визначення виконавця житлово–

комунальних послуг з централізованого водопостачання та водовідведення, 

затвердженого Наказом Держкомітету України з питань житлово–

комунального господарства від 25.04.2005 року № 60, враховуючи висновки 

постійної комісії з питань спільної власності територіальних громад, 

житлово-комунального господарства та цивільного захисту, селищна рада  

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

 1.Визнати Комунальне підприємство Харківської районної ради 

«Комуненерго» виконавцем послуг з централізованого постачання холодної 

води та централізованого водовідведення для всіх категорій споживачів в 

межах території Безлюдівської селищної ради Харківського району 

Харківської області. 

2. Визнати Комунальне підприємство Харківської районної ради 

«Комуненерго» виконавцем послуг з постачання теплової енергії для всіх 

категорій споживачів в межах території Безлюдівської селищної ради 

Харківського району Харківської області. 

3.  Рішення Безлюдівської селищної ради VІІ сесії VIII скликання від 30 

квітня 2021 року «Про визнання Комунального підприємства «Котлярівське» 

Безлюдівської селищної ради виконавцем послуг з централізованого 

постачання холодної води та централізованого водовідведення для всіх 

категорій споживачів в межах Безлюдівської селищної ради Харківського 



району Харківської області» (зі змінами) та Рішення Безлюдівської селищної 

ради ХІІ сесії VIII скликання від 30 серпня 2021 року «Про визнання 

Комунального підприємства «Котлярівське» Безлюдівської селищної ради 

виконавцем послуг з постачання теплової енергії для всіх категорій 

споживачів в межах території Безлюдівської селищної ради Харківського 

району Харківської області»  вважати такими, що втратили чинність. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань спільної власності територіальних громад, житлово-комунального 

господарства та цивільного захисту (Чечуй І .В). 

 

 

Безлюдівський селищний голова               Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 
Рішення підготував перший заступник  селищного 

голови  Юрій СВІТЛИЧНИЙ, 

 0677269583 

  

 



                                                                                                                         

ПРОЄКТ 

 

      
УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

XX сесія VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14 липня 2022 року  

 

Про передачу майна, яке знаходиться 

у власності Безлюдівської селищної ради 

на баланс в оперативне управління 

відділу освіти Безлюдівської селищної ради 

 

 

Керуючись статтями 25, 26, 30,59,60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 

бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 1. Передати майно, яке знаходиться у власності Безлюдівської  селищної 

ради   на баланс, в оперативне управління відділу освіти  Безлюдівської 

селищної ради, згідно додатку №1. 

 

2.Виконавчому комітету Безлюдівської селищної ради, спільно з 

начальником відділу освіти Безлюдівської селищної ради, здійснити необхідні 

заходи щодо  виконання п.1 цього рішення, згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

 

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

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

 

Безлюдівський селищний  голова                 Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 
Рішення підготував перший заступник  селищного 

голови  Юрій СВІТЛИЧНИЙ, 

 0677269583 



Додаток 1 

до рішення XX сесія VIIІ скликання 

Безлюдівської  селищної ради від 14 липня 2022 року 

«Про передачу майна, яке знаходиться  у  власності 

Безлюдівської селищної ради на баланс, в  оперативне  

управління відділу освіти  Безлюдівської селищної ради» 

   

 

 ПЕРЕЛІК 

майна, яке знаходиться у  власності Безлюдівської селищної ради та передається на баланс, в оперативне 

управління  відділу освіти Безлюдівської селищної ради 

№ 

з/п 

Найменування Рік 

випуску 

Інвентарний 

номер 

Кількість Первісна 

вартість, грн 

Сума 

зносу,   

грн 

Залишкова 

вартість, грн 

1 Трактор ЮМЗ 

67026210В  

2000 101510029 1 2 531,00 2 531,00 0,00 

     2 531,00 2 531,00 0,00 
 

Головний бухгалтер                                    Олександра КАЛАШНІК 

 

 

  

 



ПРОЄКТ 

 

                     
          

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ХХ сесія VIII скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  14 липня 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 

апарату 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» та 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 високі досягнення у праці 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 без обмежень граничними розмірами. 

3.2 премії за результатами роботи за рік у розмірі, що не перевищує 

100% посадового окладу.   

3.3 щорічну матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань в 

розмірі, що не перевищує середньомісячної заробітної плати. 

3.4 преміювати до державних і професійних свят та ювілейних дат у 

розмірі до одного посадового окладу. 

      4. Рішення ХІХ сесії Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання                     

від 23 лютого 2022 року «Про умови оплати праці Безлюдівського селищного 

голови» вважати таким, що втратило чинність. 

      5. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 

 

Безлюдівський селищний голова                  Микола КУЗЬМІНОВ 
 

 

 

 

Рішення підготував: 

Перший заступник селищного голови 
Світличний Ю.С., 749-67-07 

 



ПРОЄКТ 

 

                     
          

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 ХХ сесія VIII скликання  

 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від  14 липня 2022 року                          

  

Про преміювання 

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: 

 

1.1 Преміювати Безлюдівського селищного голову КУЗЬМІНОВА 

Миколу Миколайовича за підсумки роботи у червні 2022 року, у розмірі 100 %, 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років, досягнення у 

праці за фактично відпрацьований час. 

2. Контроль за  виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 

Безлюдівський селищний голова                  Микола КУЗЬМІНОВ 
 

 

 

 

 

 
Рішення підготував: 

Перший заступник селищного голови Світличний Ю.С. 749-61-04 



ПРОЄКТ 

    

 
УКРАЇНА                             

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 14 липня 2022 року                                                               

 

 

Про надання матеріальної  допомоги  

гр. Димарецькій Олені Валентинівні 

 

       Розглянувши заяву гр. Димарецької Олени Валентинівни, яка 

зареєстрована за адресою Харківська область Харківський район, смт 

Хорошеве, в’їзд Миру буд. 9  з проханням  надати матеріальну допомогу у 

зв’язку з пожежею будинку, яка виникла внаслідок авіаційного удару, 

враховуючи Положення про порядок надання одноразової матеріальної 

допомоги  жителям Безлюдівської селищної ради, які опинилися в складних 

життєвих обставинах та іншим категоріям громадян, керуючись ст. 34 

Закону України  «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

висновки постійних комісій з питань бюджету, економіки, фінансів та 

комунальної власності селищна рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Димарецькій Олені Валентинівні матеріальну допомогу у 

зв’язку пожежею будинку в сумі 40 000,00 гривень.  

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на головного 

бухгалтера централізованої бухгалтерії Безлюдівської селищної ради 

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

та комунальної власності (Підкопай А.Б.)  

 

             

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 

 

 

 

Рішення підготував: 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Підкопай А.В. 

749-61-04 



ПРОЄКТ 

   
УКРАЇНА                                  

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання 
Р І Ш Е Н Н Я 

 
від 14 липня 2022 року                                                              

 

Про затвердження рішень виконавчого комітету  

від 13.05.2022 року № 149 «Про внесення змін до рішення XVIII сесії  

Безлюдівської селищної ради VIIІ скликання від 24.12.2021 

року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету) » та 

від 21.06.2022 року № 173 «Про внесення змін до рішення XVIII сесії  

Безлюдівської селищної ради VIIІ скликання від 24.12.2021 

року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 

громади на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету) 

 

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради Анастасії 

ПІДКОПАЙ з проханням затвердити рішення виконавчого комітету та 

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

Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, 

економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити рішення виконавчого комітету від 13.05.2022 року № 149 

«Про внесення змін до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIIІ 

скликання від 24.12.2021року «Про бюджет Безлюдівської селищної 

територіальної громади на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету) »  та                   

від 21.06.2022 року № 173 «Про внесення змін до рішення XVIII сесії 

Безлюдівської селищної ради VIIІ скликання від 24.12.2021 року «Про 

бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік» 

(20526000000) (код бюджету)» 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності (Підкопай 

А.Б.) 

 

Безлюдівський селищний голова                                Микола КУЗЬМІНОВ 

Рішення підготував: Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

Підкопай А.В. 749-61-04 











                                                                                                                        ПРОЄКТ 

 
   УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від 14 липня  2022 року                                                                                            

 

Про встановлення ставок транспортного  

податку на території Безлюдівської  

селищної територіальної громади 

 

 

Відповідно до пункту 12.3 статті 12, статті 267 Податкового кодексу 

України, керуючись пунктом 24 частини першої  статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 

питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1.Встановити на території Безлюдівської селищної територіальної 

громади (код згідно з КОАТУУ: 

6325155600 - смт. Безлюдівка, 6325156400 – смт. Васищеве,  6325156401  -  

селище Подольох, 6325159100 - смт. Хорошеве, 6325181201 - село Котляри, 

6325181203 - село Мовчани, 6325181501 - село Лизогубівка, 6325181502 - село 

Кирсанове, 6325181503 - село Темнівка, 6325181504 - село Хмарівка, 

6325181505 - село Шубіне) 

- ставку транспортного податку, з розрахунку на календарний рік, у розмірі 

25 000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об’єктом оподаткування 

відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу 

України (зі змінами та доповненнями). 

2. Затвердити Положення про транспортний податок (додаток 1). 

3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної 

ради. 

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

питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності (голова комісії 

Підкопай А.Б.). 

5. Рішення набирає чинності з 01.01.2023 року. 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ           
Рішення підготував: начальник фінансового відділу Пожидаєва М. 

749-61-04 



 

Додаток 1  

до рішення ХХ сесії VІІІ 

скликання Безлюдівської 

селищної ради  

від 14 липня 2022 року  

Про встановлення ставок 

транспортного податку на 

території Безлюдівської 

селищної територіальної 

громади 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про транспортний податок 
 

1. Загальні положення  

1.1. Положення про транспортний податок (далі - Положення) розроблено 

на підставі статті 267 Податкового кодексу України із змінами та 

доповненнями. 

1.2. Наведені у цьому положенні терміни вживаються у такому значенні: 

1.2.1. Відповідно до підпункту 14.1.122 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України нерезиденти - це: 

а) іноземні компанії, організації, утворені відповідно до законодавства 

інших держав, їх зареєстровані (акредитовані або легалізовані) відповідно до 

законодавства України філії, представництва та інші відокремлені підрозділи з 

місцезнаходженням на території України; 

б) дипломатичні представництва, консульські установи та інші офіційні 

представництва інших держав і міжнародних організацій в Україні; 

в) фізичні особи, які не є резидентами України; 

1.2.2. Відповідно до підпункту 14.1.157 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України 

податкове повідомлення-рішення - письмове повідомлення 

контролюючого органу (рішення) про обов'язок платника податків сплатити 

суму грошового зобов'язання, визначену контролюючим органом у випадках, 

передбачених цим Кодексом та іншими законодавчими актами, контроль за 

виконанням яких покладено на контролюючі органи, або внести відповідні 

зміни до податкової звітності; 

1.2.3. Відповідно до підпункту 14.1.219 пункту 14.1 статті 14 Податкового 

кодексу України 

ринкова ціна - ціна, за якою товари (роботи, послуги) передаються іншому 

власнику за умови, що продавець бажає передати такі товари (роботи, послуги), 

а покупець бажає їх отримати на добровільній основі, обидві сторони є взаємно 

незалежними юридично та фактично, володіють достатньою інформацією про 

такі товари (роботи, послуги), а також ціни, які склалися на ринку ідентичних (а 

за їх відсутності - однорідних) товарів (робіт, послуг) у порівняних 

економічних (комерційних) умовах; 

 



2. Платники податку 

2.1. Платниками транспортного податку є фізичні та юридичні особи, в 

тому числі нерезиденти, які мають зареєстровані в Україні згідно з чинним 

законодавством власні легкові автомобілі, що відповідно до підпункту 267.2.1 

пункту 267.2 статті 267 Податкового кодексу України є об'єктами 

оподаткування. 

 

3. Об'єкт оподаткування 

3.1. Об’єктом оподаткування є легкові автомобілі, з року випуску яких 

минуло не більше п’яти років (включно) та середньоринкова вартість яких 

становить понад 375 розмірів мінімальної заробітної плати, встановленої 

законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

 

4. База оподаткування 

4.1. Базою оподаткування є легковий автомобіль, що є об'єктом 

оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 

Податкового кодексу України. 

 

5. Ставка податку  

5.1. Ставка податку встановлюється з розрахунку на календарний рік у 

розмірі 25000 гривень за кожен легковий автомобіль, що є об'єктом 

оподаткування відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 

Податкового кодексу України. 

 

6. Податковий період 

6.1. Базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 

7. Порядок обчислення та сплати податку 

Порядок обчислення та сплати транспортного податку застосовується 

відповідно до вимог пункту 267.6 статті 267 Податкового кодексу України. 

7.1. Обчислення суми податку з об’єкта/об’єктів оподаткування фізичних 

осіб здійснюється контролюючим органом податковою адресою (місцем 

реєстрації) платника податку, зазначеною в реєстраційних документах на об’єкт 

оподаткування. 

7.2. Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум 

податку разом з детальним розрахунком суми/сум податку та відповідні 

платіжні реквізити надсилаються платнику податку контролюючим органом у 

порядку, визначеному статтею 42 Податкового кодексу України, до 1 липня 

року базового податкового (звітного) періоду (року). 

Податкове/податкові повідомлення-рішення про сплату суми/сум податку 

та відповідні платіжні реквізити, що надсилаються платнику податку, повинні 

містити щодо кожного з об’єктів, зокрема, але не виключно, інформацію про 

транспортний засіб: марка, модель, об’єм циліндрів двигуна (куб. см), рік 

випуску та розмір ставки податку. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#n1091


Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, податок 

сплачується фізичною особою-платником починаючи з місяця, в якому виникло 

право власності на такий об’єкт. Контролюючий орган надсилає податкове 

повідомлення-рішення новому власнику після отримання інформації про 

перехід права власності. 

7.3. Органи, що здійснюють державну реєстрацію транспортних засобів, 

зобов’язані до 1 квітня 2015 року подати контролюючим органам за місцем 

реєстрації об’єкта оподаткування відомості, необхідні для розрахунку та 

справляння податку фізичними та юридичними особами. 

З 1 квітня 2015 року органи, що здійснюють державну реєстрацію 

транспортних засобів, зобов’язані щомісяця у десятиденний строк після 

закінчення календарного місяця подавати контролюючим органам відомості, 

необхідні для розрахунку та справляння податку фізичними та юридичними 

особами, за місцем реєстрації об’єкта оподаткування станом на перше число 

відповідного місяця. 

Форма подачі інформації встановлюється центральним органом виконавчої 

влади, що забезпечує формування та реалізує державну фінансову політику. 

7.4. Платники податку - юридичні особи самостійно обчислюють суму 

податку станом на 1 січня звітного року і не пізніше 20 лютого цього ж року 

подають контролюючому органу за місцем реєстрації об’єкта оподаткування 

декларацію за формою, встановленою у порядку, передбаченому статтею 

46 Податкового кодексу України, з розбивкою річної суми рівними частками 

поквартально. 

Щодо об’єктів оподаткування, придбаних протягом року, декларація 

юридичною особою - платником подається протягом місяця з дня виникнення 

права власності на такий об’єкт, а податок сплачується починаючи з місяця, в 

якому виникло право власності на такий об’єкт. 

7.5. У разі переходу права власності на об’єкт оподаткування від одного 

власника до іншого протягом звітного року податок обчислюється попереднім 

власником за період з 1 січня цього року до початку того місяця, в якому він 

втратив право власності на зазначений об’єкт оподаткування, а новим 

власником - починаючи з місяця, в якому він набув право власності на цей 

об’єкт. 

Контролюючий орган надсилає податкове повідомлення-рішення новому 

власнику після отримання інформації про перехід права власності. 

7.6. За об’єкти оподаткування, придбані протягом року, податок 

сплачується пропорційно кількості місяців, які залишилися до кінця року, 

починаючи з місяця, в якому проведено реєстрацію транспортного засобу. 

7.7. У разі спливу п’ятирічного віку легкового автомобіля протягом звітного 

року податок сплачується за період з 1 січня цього року до початку місяця, 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0785-15#n14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#n1144
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17?find=1&text=%D0%BD%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B7%D0%B8%D0%B4%D0%B5%D0%BD%D1%82#n1144


наступного за місяцем, в якому вік такого автомобіля досяг (досягне) п’яти 

років. 

7.8. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, 

який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового 

кодексу України є об’єктом оподаткування, транспортний податок за такий 

легковий автомобіль не сплачується з місяця, наступного за місяцем, в якому 

мав місце факт незаконного заволодіння легковим автомобілем, якщо такий 

факт підтверджується відповідним документом про внесення відомостей про 

вчинення кримінального правопорушення до Єдиного реєстру досудових 

розслідувань, виданим уповноваженим державним органом. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику (законному 

володільцю) податок за такий легковий автомобіль сплачується з місяця, в 

якому легковий автомобіль було повернено відповідно до постанови слідчого, 

прокурора чи рішення суду. Платник податку зобов’язаний надати 

контролюючому органу копію такої постанови (рішення) протягом 10 днів з 

моменту отримання. 

7.9. У разі незаконного заволодіння третьою особою легковим автомобілем, 

який відповідно до підпункту 267.2.1 пункту 267.2 статті 267 Податкового 

кодексу України є об’єктом оподаткування, уточнююча декларація юридичною 

особою - платником податку подається протягом 30 календарних днів з дня 

внесення відомостей про вчинення кримінального правопорушення до Єдиного 

реєстру досудових розслідувань. 

У разі повернення легкового автомобіля його власнику уточнююча 

декларація юридичною особою - платником податку подається протягом 30 

календарних днів з дня складання постанови слідчого, прокурора чи винесення 

ухвали суду. 

7.10. Фізичні особи - платники податку мають право звернутися з 

письмовою заявою до контролюючого органу за своєю податковою адресою 

(місцем реєстрації) для проведення звірки даних щодо: 

а) об’єктів оподаткування, що перебувають у власності платника податку; 

б) розміру ставки податку; 

в) нарахованої суми податку. 

У разі виявлення розбіжностей між даними контролюючих органів та 

даними, підтвердженими платником податку на підставі оригіналів відповідних 

документів (зокрема документів, що підтверджують право власності на об’єкт 

оподаткування, перехід права власності на об’єкт оподаткування), 

контролюючий орган за місцем реєстрації платника податку проводить 

перерахунок суми податку і надсилає (вручає) йому нове податкове 

повідомлення-рішення. Попереднє податкове повідомлення-рішення 

вважається скасованим (відкликаним). 



Фізичні особи - нерезиденти у порядку, визначеному цим пунктом, 

звертаються за проведенням звірки даних до контролюючих органів за місцем 

реєстрації об’єктів оподаткування". 

 

8. Порядок сплати податку 

8.1. Податок сплачується за місцем реєстрації об'єктів оподаткування і 

зараховується до відповідного бюджету згідно з положеннями Бюджетного 

кодексу України. 

 

9. Строки сплати податку 

9.1. Транспортний податок сплачується: 

а) фізичними особами - протягом 60 днів з дня вручення податкового 

повідомлення-рішення; 

б) юридичними особами - авансовими внесками щокварталу до 30 числа 

місяця, що наступає за звітним кварталом, які відображаються в річній 

податковій декларації. 

 



 

                                                                                                                      ПРОЄКТ 

 

УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

від 14 липня  2022 року 

Про встановлення ставок єдиного 

податку на території Безлюдівської 

селищної територіальної громади  

Керуючись пунктом 24 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», згідно вимог п.10.2¹ ст.10, п.12.3 ст.12, 

ст.291, п 293.1 ст.293 Податкового кодексу України, Постанови Кабінету 

Міністрів України від 28.12.2020р №1330 «Про затвердження Порядку та форм 

надання контролюючим органам в електронному вигляді інформації щодо 

ставок та податкових пільг із сплати місцевих податків та/або зборів», 

враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету економіки, фінансів 

та комунальної власності 

ВИРІШИЛА: 

1.Встановити на території Безлюдівської селищної територіальної 

громади ставки єдиного податку для фізичних осіб – підприємців платників 

податку першої та другої груп, які здійснюють господарську діяльність, 

залежно від видів господарської діяльності, визначених класифікацією видів 

економічної діяльності (КВЕД ДК 009:2010) з розрахунку на календарний 

місяць:  

1.1.Для першої групи платників єдиного податку - 10 відсотків розміру 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб, встановленого законом на 1 

січня податкового (звітного) року згідно з додатком 1. 

1.2.Для другої групи платників єдиного податку - 20 відсотків розміру 

мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового 

(звітного) року згідно з додатком 2. 

2. Затвердити елементи визначення єдиного податку згідно з додатком 3. 

   3. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної 

ради 

   4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності.     
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   5. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Безлюдівський селищний голова                                    Микола КУЗЬМІНОВ 
 

Рішення підготував:  

начальник фінансового відділу Пожидаєва М. тел.( 057) 749-61-04 
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                                                                   Додаток 1 

                                                                                                                          до рішення ХХ сесії VІІІ скликання 

                                                                                                                          Безлюдівської селищної ради   

                                                                                                                          від 14 липня 2022 року 

                                                                                                                          Про встановлення ставок  єдиного     

                                                                                                                          податку на території Безлюдівської                                       

                                                                                                                          селищної  територіальної громади 
 

      Ставки єдиного податку для платників єдиного податку першої групи                                 

Код виду 

діяльності Назва виду діяльності 

Ставка 

єдиного 

податку, 

відсотків 

 Роздрібна торгівля  

47.81 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами  

10 

47.82 

Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 

одягом і взуттям  

10 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами  10 

   

  Побутові послуги  

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 10 

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 10 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 

13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу  10 

13.93 Виробництво  килимів і килимових виробів  10 

13.99 Виробництво інших текстильних виробів н.в.і.у. 10 

14.11 Виробництво одягу зі шкіри 10 

14.12  Виробництво робочого одягу  10 

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 10 

14.14 Виробництво спіднього одягу 10 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 10 

14.20 Виготовлення виробів з хутра 10 

14.31  Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів  10 

14.39 Виробництво інщого трикотажного  та в’язаного одягу 10 

15.11 

Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування 

хутра 10 

15.12 

Виробництво  дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних 

виробів зі шкіри та інших матеріалів  10 

15.20 Виробництво  взуття  10 

16.23 

Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 

столярних виробів 10 

31.02  Виробництво кухонних меблів  10 

31.09 Виробництво інших меблів 10 

32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів  
10 
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45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 10 

77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 10 

77.22 Прокат відеозаписів і дисків 10 

77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 

81.21 Загальне прибирання будинків 10 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об'єктів  
10 

88.10 

Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для 

осіб похилого віку та інвалідів  10 

88.91 Денний догляд за дітьми 10 

 

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення 

проживання, н.в.і.у. 
10 

95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устаткування 10 

95.12 Ремонт обладнання зв’язку 10 

95.21 

Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 

приймання, записування, відтворювання звуку й зображення 10 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього й садового обладнання 10 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10 

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10 

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10 

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 10 

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10 
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                                                                                                                          Додаток 2  

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання 

                                                                                                                          Безлюдівської селищної ради   

                                                                                                                          від 14 липня 2022 року 

                                                                                                                          Про встановлення ставок  єдиного     

                                                                                                                          податку на території Безлюдівської                                       

                                                                                                                          селищної  територіальної громади 

                                                                                          

.   

      Ставки єдиного податку для платників єдиного податку другої групи                                 

Код виду діяльності Назва виду діяльності 
Ставка єдиного 

податку, відсотків 

A  СІЛЬСЬКЕ ГОСПОДАРСТВО, ЛІСОВЕ 

ГОСПОДАРСТВО ТА РИБНЕ 

ГОСПОДАРСТВО   

01  Сільське господарство, мисливство та 

надання 

пов'язаних із ними послуг   

01.1  Вирощування однорічних і дворічних 

культур   
01.11  Вирощування зернових культур (крім рису), 

бобових культур і насіння олійних культур  20 
01.12 Вирощування рису 20 
01.13  Вирощування овочів і баштанних культур, 

коренеплодів і бульбоплодів  

20 

01.14  Вирощування цукрової тростини 20 
01.16 Вирощування прядивних культур 20 

01.19  Вирощування інших однорічних і дворічних 

культур  

20 

01.2  Вирощування багаторічних культур   
01.21  Вирощування винограду  20 
01.22 Вирощування тропічних і субтропічних 

фруктів  

20 

01.23 Вирощування цитрусових  20 
01.24  Вирощування зерняткових і кісточкових 

фруктів  

20 

01.25  Вирощування ягід, горіхів, інших плодових 

дерев і чагарників  

20 

01.26  Вирощування олійних плодів  20 

01.27  Вирощування культур для виробництва 

напоїв  

20 

01.28  Вирощування пряних, ароматичних і 

лікарських культур  

20 

01.29  Вирощування інших багаторічних культур  20 

01.3 Відтворення рослин   
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01.30 Відтворення рослин  20 

01.4  Тваринництво   

01.41  Розведення великої рогатої худоби 

молочних порід  

20 

01.42  Розведення іншої великої рогатої худоби та 

буйволів  

20 

01.43  Розведення коней та інших тварин родини 

конячих  

20 

01.44 Розведення верблюдів та інших тварин 

родини верблюдячих  

20 

01.45  Розведення овець і кіз  20 

01.46  Розведення свиней  20 

01.47  Розведення свійської птиці  20 

01.49  Розведення інших тварин  20 

01.5  Змішане сільське господарство   

01.50  Змішане сільське господарство  20 

01.6  Допоміжна діяльність у сільському 

господарстві та післяурожайна 

діяльність   

01.61  Допоміжна діяльність у рослинництві  20 

01.62  Допоміжна діяльність у тваринництві  20 

01.63  Післяурожайна діяльність  20 

01.64  Оброблення насіння для відтворення  20 

01.7  Мисливство, відловлювання тварин і 

надання пов'язаних із ними послуг   

01.70  Мисливство, відловлювання тварин і 

надання пов'язаних із ними послуг  20 

02  Лісове господарство та лісозаготівлі   

02.1  Лісівництво та інша діяльність у 

лісовому господарстві   

02.10  Лісівництво та інша діяльність у лісовому 

господарстві  20 

02.2  Лісозаготівлі   

02.20  Лісозаготівлі  20 

02.3 Збирання дикорослих недеревних 

продуктів   

02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів  20 

02.4  Надання допоміжних послуг у лісовому 

господарстві   

02.40  Надання допоміжних послуг у лісовому 

господарстві  20 

03  Рибне господарство   

03.1  Рибальство   

03.11  Морське рибальство  20 

03.12  Прісноводне рибальство  20 

03.2  Рибництво (аквакультура)   

03.21 Морське рибництво (аквакультура)  20 

03.22  Прісноводне рибництво (аквакультура)  20 

C  ПЕРЕРОБНА ПРОМИСЛОВІСТЬ   

10  Виробництво харчових продуктів   
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10.1  Виробництво м'яса та м'ясних продуктів   

10.11  Виробництво м'яса  20 

10.12  Виробництво м'яса свійської птиці  20 

10.13  Виробництво м'ясних продуктів  20 

10.2 Перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків   

10.20 Перероблення та консервування риби, 

ракоподібних і молюсків  20 

10.3  Перероблення та консервування фруктів 

і овочів   

10.31  Перероблення та консервування картоплі  20 

10.32  Виробництво фруктових і овочевих соків  20 

10.39  Інші види перероблення та консервування 

фруктів і овочів  

20 

10.4  Виробництво олії та тваринних жирів   

10.41  Виробництво олії та тваринних жирів  20 

10.42  Виробництво маргарину і подібних 

харчових жирів  

20 

10.5  Виробництво молочних продуктів   

10.51  Перероблення молока, виробництво масла 

та сиру  20 

10.52  Виробництво морозива  20 

10.6  Виробництво продуктів борошномельно-

круп'яної промисловості, крохмалів і 

крохмальних продуктів   

10.61  Виробництво продуктів борошномельно-

круп'яної промисловості  20 

10.62  Виробництво крохмалів і крохмальних 

продуктів  20 

10.7  Виробництво хліба, хлібобулочних і 

борошняних виробів   

10.71  Виробництво хліба та хлібобулочних 

виробів; виробництво борошняних 

кондитерських виробів, тортів і тістечок 

нетривалого зберігання  

20 

10.72  Виробництво сухарів і сухого печива; 

виробництво борошняних кондитерських 

виробів, тортів і тістечок тривалого 

зберігання  

20 

10.73  Виробництво макаронних виробів і 

подібних борошняних виробів  

20 

10.8  Виробництво інших харчових продуктів   

10.81  Виробництво цукру  20 

10.82  Виробництво какао, шоколаду та цукрових 

кондитерських виробів  

20 

10.83  Виробництво чаю та кави  20 

10.84  Виробництво прянощів і приправ  20 

10.85  Виробництво готової їжі та страв  20 

10.86  Виробництво дитячого харчування та 

дієтичних харчових продуктів  

20 
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10.89  Виробництво інших харчових продуктів, не 

віднесених до інших угруповань  

20 

10.9 Виробництво готових кормів для тварин   

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що 

утримуються на фермах  

20 

10.92 Виробництво готових кормів для домашніх 

тварин  

20 

13  Текстильне виробництво   

13.1 Підготування та прядіння текстильних 

волокон   

13.10 Підготування та прядіння текстильних 

волокон  20 

13.2  Ткацьке виробництво   

13.20  Ткацьке виробництво  20 

13.3  Оздоблення текстильних виробів   

13.30  Оздоблення текстильних виробів  20 

13.9  Виробництво інших текстильних виробів   

13.91  Виробництво трикотажного полотна  20 

13.92  Виробництво готових текстильних виробів, 

крім одягу  

20 

13.93 Виробництво килимів та килимових виробів 20 

13.94  Виробництво канатів, мотузок, шпагату та 

сіток  

20 

13.95 Виробництво нетканних текстильних 

матеріалів та виробів із них, крім одягу 

20 

13.96 Виробництво інших текстильних виробів 

технічного та промислового призначення  

20 

13.99  Виробництво інших текстильних виробів, н. 

в. і. у.  

20 

14  Виробництво одягу   

14.1  Виробництво одягу, крім хутряного   

14.11  Виробництво одягу зі шкіри  20 

14.12  Виробництво робочого одягу  20 

14.13  Виробництво іншого верхнього одягу  20 

14.14  Виробництво спіднього одягу  20 

14.19  Виробництво іншого одягу й аксесуарів  20 

14.2  Виготовлення виробів із хутра   

14.20  Виготовлення виробів із хутра  20 

14.3  Виробництво трикотажного та в'язаного 

одягу   

14.31  Виробництво панчішно-шкарпеткових 

виробів  

20 

14.39  Виробництво іншого трикотажного та 

в'язаного одягу  

20 

15  Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та 

інших матеріалів   

15.1  Дублення шкур і оздоблення шкіри; 

виробництво дорожніх виробів, сумок, 

лимарно-сідельних виробів; вичинка та 

фарбування хутра   
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15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; 

вичинка та фарбування хутра 20 

15.12  Виробництво дорожніх виробів, сумок, 

лимарно-сідельних виробів зі шкіри та 

інших матеріалів  20 

15.2  Виробництво взуття   

15.20  Виробництво взуття  20 

16  Оброблення деревини та виготовлення 

виробів з деревини та корка, крім меблів; 

виготовлення виробів із соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння   

16.1  Лісопильне та стругальне виробництво   

16.10  Лісопильне та стругальне виробництво  20 

16.2  Виготовлення виробів з деревини, корка, 

соломки та рослинних матеріалів для 

плетіння   

16.21  Виробництво фанери, дерев'яних плит і 

панелей, шпону  

20 

16.22  Виробництво щитового паркету  20 

16.23  Виробництво інших дерев'яних будівельних 

конструкцій і столярних виробів  

20 

16.24 Виробництво дерев’яної тари  20 

16.29  Виробництво інших виробів з деревини; 

виготовлення виробів з корка, соломки та 

рослинних матеріалів для плетіння  

20 

17  Виробництво паперу та паперових 

виробів   

17.1 Виробництво паперової маси, паперу та 

картону   

17.11 Виробництво паперової маси 20 

17.12  Виробництво паперу та картону  20 

17.2  Виготовлення виробів з паперу та картону  20 

17.21 Виробництво гофрованого паперу та 

картону, паперової та картонної тари  

20 

17.22  Виробництво паперових виробів 

господарсько-побутового та санітарно-

гігієнічного призначення  

20 

17.23  Виробництво паперових канцелярських 

виробів  

20 

17.24 Виробництво шпалер  20 

17.29  Виробництво інших виробів з паперу та 

картону  

20 

18  Поліграфічна діяльність, тиражування 

записаної інформації   

18.1  Поліграфічна діяльність і надання 

пов'язаних із нею послуг   

18.11  Друкування газет  20 

18.12  Друкування іншої продукції  20 



 

10 

 

18.13  Виготовлення друкарських форм і надання 

інших поліграфічних послуг  

20 

18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і 

надання пов’язаних із нею послуг  

20 

18.2  Тиражування звуко-, відеозаписів і 

програмного забезпечення   

18.20  Тиражування звуко-, відеозаписів і 

програмного забезпечення  20 

20  Виробництво хімічних речовин і хімічної 

продукції   

20.1  Виробництво основної хімічної продукції, 

добрив і азотних сполук, пластмас і 

синтетичного каучуку в первинних 

формах   

20.12 Виробництво барвників і пігментів  20 

20.13 Виробництво інших основних неорганічних 

хімічних речовин  20 

20.14  Виробництво інших основних органічних 

хімічних речовин  20 

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук  20 

20.2 Виробництво пестицидів та іншої 

агрохімічної продукції   

20.20 Виробництво пестицидів та іншої 

агрохімічної продукції  20 

20.3 Виробництво фарб, лаків і подібної 

продукції, друкарської фарби та мастик   

20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної 

продукції, друкарської фарби та мастик  20 

20.4 Виробництво мила та мийних засобів, 

засобів для чищення та полірування, 

парфумних і косметичних засобів   

20.41 Виробництво мила та мийних засобів, 

засобів для чищення та полірування 20 

20.42 Виробництво парфумних і косметичних 

засобів  20 

20.5 Виробництво іншої хімічної продукції   

20.52 Виробництво клеїв  20 

20.53 Виробництво ефірних олій  20 

20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. 

і. у.  20 

20.6 Виробництво штучних і синтетичних 

волокон   

20.60 Виробництво штучних і синтетичних 

волокон  20 

22  Виробництво гумових і пластмасових 

виробів   

22.1  Виробництво гумових виробів   

22.11 Виробництво гумових шин, покришок і 

камер; відновлення протектора гумових 

шин і покришок  20 
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22.19  Виробництво інших гумових виробів  20 

22.2  Виробництво пластмасових виробів   

22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із 

пластмас  20 

22.22 Виробництво тари з пластмас  20 

22.23  Виробництво будівельних виробів із 

пластмас  

20 

22.29  Виробництво інших виробів із пластмас  20 

23  Виробництво іншої неметалевої 

мінеральної продукції   

23.1  Виробництво скла та виробів зі скла   

23.11 Виробництво листового скла  20 

23.12 Формування й оброблення листового скла  20 

23.13 Виробництво порожнистого скла  20 

23.14 Виробництво скловолокна  20 

23.19  Виробництво й оброблення інших скляних 

виробів, у тому числі технічних  20 

23.3  Виробництво будівельних матеріалів із 

глини   

23.31  Виробництво керамічних плиток і плит  20 

23.32  Виробництво цегли, черепиці та інших 

будівельних виробів із випаленої глини  20 

23.4  Виробництво іншої продукції з фарфору 

та кераміки   

23.41  Виробництво господарських і декоративних 

керамічних виробів  20 

23.42  Виробництво керамічних санітарно-

технічних виробів  20 

23.43  Виробництво керамічних електроізоляторів 

та ізоляційної арматури  20 

23.44 Виробництво інших керамічних виробів 

технічного призначення  20 

23.49  Виробництво інших керамічних виробів  20 

23.5  Виробництво цементу, вапна та гіпсових 

сумішей   

23.51 Виробництво цементу 20 

23.52  Виробництво вапна та гіпсових сумішей  20 

23.6  Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та 

цементу   

23.61  Виготовлення виробів із бетону для 

будівництва  20 

23.62  Виготовлення виробів із гіпсу для 

будівництва  20 

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових 

для використання  20 

23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей  20 

23.65 Виготовлення виробів із волокнистого 

цементу  20 

23.69  Виробництво інших виробів із бетону гіпсу 

та цементу  20 
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23.7  Різання, оброблення та оздоблення 

декоративного та будівельного каменю   

23.70  Різання, оброблення та оздоблення 

декоративного та будівельного каменю  20 

24  Металургійне виробництво   

24.2 Виробництво труб, порожнистих профілів 

і фітингів зі сталі  

 

24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і 

фітингів зі сталі  

20 

25  Виробництво готових металевих виробів, 

крім машин і устатковання   

25.1  Виробництво будівельних металевих 

конструкцій і виробів   

25.11  Виробництво будівельних металевих 

конструкцій і частин конструкцій  20 

25.12  Виробництво металевих дверей і вікон  20 

25.2 Виробництво металевих баків, 

резервуарів і контейнерів   

25.21 Виробництво радіаторів і котлів 

центрального опалення  20 

25.29 Виробництво інших металевих баків, 

резервуарів і контейнерів  20 

25.3 Виробництво парових котлів, крім котлів 

центрального опалення   

25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів 

центрального опалення  20 
25.5 Кування, пресування, штампування, 

профілювання; порошкова металургія 

 

 

25.50 Кування, пресування, штампування, 

профілювання; порошкова металургія 

 

20 

25.6  Оброблення металів та нанесення 

покриття на метали; механічне 

оброблення металевих виробів   

25.61  Оброблення металів та нанесення покриття 

на метали  20 

25.62  Механічне оброблення металевих виробів  20 

25.7 Виробництво столових приборів, 

інструментів і металевих виробів 

загального призначення   

25.71 Виробництво столових приборів 20 

25.72 Виробництво замків і дверних петель  20 

25.73 Виробництво інструментів  20 

25.9  Виробництво інших готових металевих 

виробів   

25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних 

контейнерів  20 
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25.92 Виробництво легких металевих паковань  20 

25.93  Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і 

пружин  20 

25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних 

виробів  20 

25.99  Виробництво інших готових металевих 

виробів, н. в. і. у.  

 

20 

26 Виробництво комп’ютерів, електронної 

та оптичної продукції  

 

26.1 Виробництво електронних компонентів і 

плат  

 

26.11 Виробництво електронних компонентів  20 

26.12 Виробництво змонтованих електронних 

плат  

20 

26.2 Виробництво комп’ютерів і 

периферійного устатковання  

 

26.20 Виробництво комп’ютерів і периферійного 

устатковання  

20 

26.3 Виробництво обладнання зв’язку   

26.30 Виробництво обладнання зв’язку  20 

26.4 Виробництво електронної апаратури 

побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й 

зображення  

 

26.40 Виробництво електронної апаратури 

побутового призначення для приймання, 

записування та відтворювання звуку й 

зображення  

20 

26.5 Виробництво інструментів і обладнання 

для вимірювання, дослідження та 

навігації; виробництво годинників  

 

26.52 Виробництво годинників  20 

26.6 Виробництво радіологічного, 

електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання  

 

26.60 Виробництво радіологічного, 

електромедичного й електротерапевтичного 

устатковання  

20 

26.7 Виробництво оптичних приладів і 

фотографічного устатковання  

 

26.70 Виробництво оптичних приладів і 

фотографічного устатковання  

20 

26.8 Виробництво магнітних і оптичних носіїв 

даних  

 

26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв 

даних  

20 

27  Виробництво електричного 

устатковання   

27.1 Виробництво електродвигунів, 

генераторів, трансформаторів,  
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електророзподільчої та контрольної 

апаратури  

27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і 

трансформаторів  20 

27.12 Виробництво електророзподільчої та 

контрольної апаратури  20 

27.2 Виробництво батарей і акумуляторів   

27.20 Виробництво батарей і акумуляторів  20 

27.3 Виробництво проводів, кабелів і 

електромонтажних пристроїв   

27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів  20 

27.32 Виробництво інших видів електронних і 

електричних проводів і кабелів  20 

27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв  20 

27.4 Виробництво електричного 

освітлювального устатковання   

27.40 Виробництво електричного 

освітлювального устатковання  20 

27.5  Виробництво побутових приладів  
 

27.51  Виробництво електричних побутових 

приладів  

20 

27.52  Виробництво неелектричних побутових 

приладів  

20 

27.9 Виробництво іншого електричного 

устатковання  

 

27.90 Виробництво іншого електричного 

устатковання  

20 

28  Виробництво машин і устатковання, н. в. 

і. у.   

28.1  Виробництво машин і устатковання 

загального призначення   

28.11  Виробництво двигунів і турбін, крім 

авіаційних, автотранспортних і 

мотоциклетних двигунів  20 

28.12 Виробництво гідравлічного та 

пневматичного устатковання  20 

28.13 Виробництво інших помп і компресорів  20 

28.14 Виробництво інших кранів і клапанів  20 

28.15 Виробництво підшипників, зубчастих 

передач, елементів механічних передач і 

приводів  20 

28.2  Виробництво інших машин і 

устатковання загального призначення   

28.21  Виробництво духових шаф, печей і пічних 

пальників  

20 

28.22 Виробництво підіймального та вантажно-

розвантажувального устатковання  

20 

28.23  Виробництво офісних машин і 

устатковання, крім комп'ютерів і 

20 
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периферійного устатковання  

28.24 Виробництво ручних електромеханічних і 

пневматичних інструментів  

20 

28.25  Виробництво промислового холодильного 

та вентиляційного устатковання  

20 

28.29  Виробництво інших машин і устатковання 

загального призначення, н. в. і. у.  

20 

28.3 Виробництво машин і устатковання для 

сільського та лісового господарства  

 

28.30 Виробництво машин і устатковання для 

сільського та лісового господарства  

20 

28.4 Виробництво металообробних машин і 

верстатів  

 

28.41 Виробництво металообробних машин  20 

28.49 Виробництво інших верстатів  20 

28.9 Виробництво інших машин і 

устатковання спеціального призначення  

 

28.91 Виробництво машин і устатковання для 

металургії  

20 

28.92 Виробництво машин і устатковання для 

добувної промисловості та будівництва  

20 

28.93 Виробництво машин і устатковання для 

виготовлення харчових продуктів і напоїв, 

перероблення тютюну  

20 

28.94 Виробництво машин і устатковання для 

виготовлення текстильних, швейних, 

хутряних і шкіряних виробів  

20 

28.95 Виробництво машин і устатковання для 

виготовлення паперу та картону  

20 

28.96 Виробництво машин і устатковання для 

виготовлення пластмас і гуми  

20 

28.99 Виробництво інших машин і устатковання 

спеціального призначення, н. в. і. у.  

20 

30 Виробництво інших транспортних 

засобів   

30.1 Будування суден і човнів   

30.11 Будування суден і плавучих конструкцій  20 

30.12 Будування прогулянкових і спортивних 

човнів  20 

30.2 Виробництво залізничних локомотивів і 

рухомого складу   

30.20 Виробництво залізничних локомотивів і 

рухомого складу  20 

30.9 Виробництво транспортних засобів, н. в. 

і. у.   

30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та 

інвалідних колясок  20 

30.99 Виробництво інших транспортних засобів і 

обладнання, н. в. і. у. 20 

31  Виробництво меблів   



 

16 

 

31.0  Виробництво меблів   

31.01  Виробництво меблів для офісів і 

підприємств торгівлі  20 

31.02  Виробництво кухонних меблів  20 

31.03  Виробництво матраців  20 

31.09  Виробництво інших меблів  20 

32  Виробництво іншої продукції   

32.1  Виробництво ювелірних виробів, 

біжутерії та подібних виробів   

32.12  Виробництво ювелірних і подібних виробів  20 

32.13  Виробництво біжутерії та подібних виробів  20 

32.2 Виробництво музичних інструментів  
 

32.20 Виробництво музичних інструментів  20 

32.3 Виробництво спортивних товарів   

32.30 Виробництво спортивних товарів  20 

32.4 Виробництво ігор та іграшок  
 

32.40 Виробництво ігор та іграшок  
20 

32.5  Виробництво медичних і стоматологічних 

інструментів і матеріалів   

32.50  Виробництво медичних і стоматологічних 

інструментів і матеріалів  20 

32.9  Виробництво продукції, н. в. І. У.   

32.91  Виробництво мітел і щіток  20 

32.99  Виробництво іншої продукції, н. в. І. У.  20 

33  Ремонт і монтаж машин і устатковання   

33.1  Ремонт і технічне обслуговування 

готових металевих виробів, машин і 

устатковання   

33.11  Ремонт і технічне обслуговування готових 

металевих виробів  

20 

33.12  Ремонт і технічне обслуговування машин і 

устатковання промислового призначення  

20 

33.13  Ремонт і технічне обслуговування 

електронного й оптичного устатковання  

20 

33.14  Ремонт і технічне обслуговування 

електричного устатковання  

20 

33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і 

човнів  

20 

33.16 Ремонт і технічне обслуговування 

повітряних і космічних літальних апаратів  

20 

33.17  Ремонт і технічне обслуговування інших 

транспортних засобів  

20 

33.19  Ремонт і технічне обслуговування інших 

машин і устатковання  

20 

33.2  Установлення та монтаж машин і 

устатковання   

33.20  Установлення та монтаж машин і 

устатковання  20 
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35 Постачання електроенергії, газу, пари та 

кондиційованого повітря   

35.1 Виробництво, передача та розподілення 

електроенергії   

35.11 Виробництво електроенергії  20 

35.12 Передача електроенергії  20 

35.13 Розподілення електроенергії  20 

35.14 Торгівля електроенергією  20 

35.3 Постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря   

35.30 Постачання пари, гарячої води та 

кондиційованого повітря  20 

E  ВОДОПОСТАЧАННЯ; КАНАЛІЗАЦІЯ, 

ПОВОДЖЕННЯ З ВІДХОДАМИ   

37 Каналізація, відведення й очищення 

стічних вод   

37.0 Каналізація, відведення й очищення 

стічних вод   

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних 

вод  20 

38.1  Збирання відходів   

38.11  Збирання безпечних відходів  20 

38.12 Збирання небезпечних відходів  20 

38.2 Оброблення та видалення відходів   

38.21 Оброблення та видалення безпечних 

відходів  20 

38.22 Оброблення та видалення небезпечних 

відходів  20 

38.3 Відновлення матеріалів   

38.31 Демонтаж (розбирання) машин і 

устатковання  20 

38.32 Відновлення відсортованих відходів  20 

39  Інша діяльність щодо поводження з 

відходами   

39.0  Інша діяльність щодо поводження з 

відходами   

39.00  Інша діяльність щодо поводження з 

відходами  20 

F  БУДІВНИЦТВО   

41  Будівництво будівель   

41.1  Організація будівництва будівель   

41.10  Організація будівництва будівель  20 

41.2  Будівництво житлових і нежитлових 

будівель   

41.20  Будівництво житлових і нежитлових 

будівель  20 

42 Будівництво споруд   

42.1 Організація будівництва будівель   

42.11 Будівництво доріг і автострад  20 
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42.12 Будівництво залізниць і метрополітену  20 

42.13 Будівництво мостів і тунелів  20 

42.2 Будівництво комунікацій   

42.21 Будівництво трубопроводів  20 

42.22 Будівництво споруд електропостачання та 

телекомунікацій  20 

42.9 Будівництво інших споруд   

42.91 Будівництво водних споруд  20 

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 20 

43  Спеціалізовані будівельні роботи   

43.1  Знесення та підготовчі роботи на 

будівельному майданчику   

43.11  Знесення  20 

43.12  Підготовчі роботи на будівельному 

майданчику  20 

43.13 Розвідувальне буріння  20 

43.2  Електромонтажні, водопровідні та інші 

будівельно-монтажні роботи   

43.21  Електромонтажні роботи  20 

43.22  Монтаж водопровідних мереж, систем 

опалення та кондиціонування  20 

43.29  Інші будівельно-монтажні роботи  20 

43.3  Роботи із завершення будівництва   

43.31  Штукатурні роботи  20 

43.32  Установлення столярних виробів  20 

43.33  Покриття підлоги й облицювання стін  20 

43.34  Малярні роботи та скління  20 

43.39  Інші роботи із завершення будівництва  20 

43.9  Інші спеціалізовані будівельні роботи   

43.91  Покрівельні роботи  20 

43.99  Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. 

і. у.  20 

G  ОПТОВА ТА РОЗДРІБНА ТОРГІВЛЯ; 

РЕМОНТ АВТОТРАНСПОРТНИХ 

ЗАСОБІВ І МОТОЦИКЛІВ   

45  Оптова та роздрібна торгівля 

автотранспортними засобами та 

мотоциклами, їх ремонт   

45.1 Торгівля автотранспортними засобами  

45.19 Торгівля іншими автотранспортними 

засобами 20 

45.2  Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів   

45.20  Технічне обслуговування та ремонт 

автотранспортних засобів  20 

45.3  Торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів   

45.31  Оптова торгівля деталями та приладдям для 

автотранспортних засобів  20 
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45.32  Роздрібна торгівля деталями та приладдям 

для автотранспортних засобів  20 

45.4  Торгівля мотоциклами, деталями та 

приладдям до них, технічне 

обслуговування і ремонт мотоциклів   

45.40  Торгівля мотоциклами, деталями та 

приладдям до них, технічне обслуговування 

і ремонт мотоциклів  20 

46  Оптова торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та 

мотоциклами   

46.1  Оптова торгівля за винагороду чи на 

основі контракту   

46.11  Діяльність посередників у торгівлі 

сільськогосподарською сировиною, живими 

тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами  20 

46.13  Діяльність посередників у торгівлі 

деревиною, будівельними матеріалами та 

санітарно-технічними виробами  20 

46.14  Діяльність посередників у торгівлі 

машинами, промисловим устаткованням, 

суднами та літаками  20 

46.15  Діяльність посередників у торгівлі меблями, 

господарськими товарами, залізними та 

іншими металевими виробами  20 

46.16  Діяльність посередників у торгівлі 

текстильними виробами, одягом, хутром, 

взуттям і шкіряними виробами  20 

46.17  Діяльність посередників у торгівлі 

продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами  20 

46.18  Діяльність посередників, що 

спеціалізуються в торгівлі іншими 

товарами  20 

46.19  Діяльність посередників у торгівлі товарами 

широкого асортименту  20 

46.2  Оптова торгівля сільськогосподарською 

сировиною та живими тваринами   

46.21  Оптова торгівля зерном, необробленим 

тютюном, насінням і кормами для тварин  20 

46.22  Оптова торгівля квітами та рослинами  20 

46.23  Оптова торгівля живими тваринами  20 

46.24  Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами 

та шкірою  20 

46.3  Оптова торгівля продуктами харчування, 

напоями та тютюновими виробами   

46.31  Оптова торгівля фруктами й овочами  20 

46.32  Оптова торгівля м'ясом і м'ясними 

продуктами  20 
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46.33  Оптова торгівля молочними продуктами, 

яйцями, харчовими оліями та жирами  20 

46.34  Оптова торгівля напоями  20 

46.36  Оптова торгівля цукром, шоколадом і 

кондитерськими виробами  20 

46.37  Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та 

прянощами  20 

46.38  Оптова торгівля іншими продуктами 

харчування, у тому числі рибою, 

ракоподібними та молюсками  20 

46.39  Неспеціалізована оптова торгівля 

продуктами харчування, напоями та 

тютюновими виробами  20 

46.4  Оптова торгівля товарами 

господарського призначення   

46.41  Оптова торгівля текстильними товарами  20 

46.42  Оптова торгівля одягом і взуттям  20 

46.43  Оптова торгівля побутовими 

електротоварами й електронною 

апаратурою побутового призначення для 

приймання, записування, відтворювання 

звуку й зображення  20 

46.44  Оптова торгівля фарфором, скляним 

посудом і засобами для чищення  20 

46.45  Оптова торгівля парфумними та 

косметичними товарами  20 

46.46  Оптова торгівля фармацевтичними 

товарами  20 

46.47  Оптова торгівля меблями, килимами й 

освітлювальним приладдям  20 

46.49  Оптова торгівля іншими товарами 

господарського призначення  20 

46.5  Оптова торгівля інформаційним і 

комунікаційним устаткуванням   

46.51  Оптова торгівля комп'ютерами, 

периферійним устаткуванням і програмним 

забезпеченням  20 

46.52  Оптова торгівля електронним і 

телекомунікаційним устаткуванням, 

деталями до нього  20 

46.6  Оптова торгівля іншими машинами й 

устаткуванням   

46.61  Оптова торгівля сільськогосподарськими 

машинами й устаткуванням  20 

46.62  Оптова торгівля верстатами  20 

46.63  Оптова торгівля машинами й устаткуванням 

для добувної промисловості та будівництва  20 

46.64  Оптова торгівля машинами й устаткуванням 

для текстильного, швейного та 

трикотажного виробництва  20 
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46.65  Оптова торгівля офісними меблями  20 

46.66  Оптова торгівля іншими офісними 

машинами й устаткуванням  20 

46.69  Оптова торгівля іншими машинами й 

устаткуванням  20 

46.7  Інші види спеціалізованої оптової 

торгівлі   

46.73  Оптова торгівля деревиною, будівельними 

матеріалами та санітарно-технічним 

обладнанням  20 

46.74  Оптова торгівля залізними виробами, 

водопровідним і опалювальним 

устаткуванням і приладдям до нього  20 

46.75  Оптова торгівля хімічними продуктами  20 

46.76  Оптова торгівля іншими проміжними 

продуктами  20 

46.77  Оптова торгівля відходами та брухтом  20 

46.9  Неспеціалізована оптова торгівля   

46.90  Неспеціалізована оптова торгівля  20 

47  Роздрібна торгівля, крім торгівлі 

автотранспортними засобами та 

мотоциклами   

47.1  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах   

47.11  Роздрібна торгівля в неспеціалізованих 

магазинах переважно продуктами 

харчування, напоями та тютюновими 

виробами  

20 

47.19  Інші види роздрібної торгівлі в 

неспеціалізованих магазинах  

20 

47.2  Роздрібна торгівля продуктами 

харчування, напоями та тютюновими 

виробами в спеціалізованих магазинах   

47.21  Роздрібна торгівля фруктами й овочами в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.22  Роздрібна торгівля м'ясом і м'ясними 

продуктами в спеціалізованих магазинах  

20 

47.23  Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними 

та молюсками в спеціалізованих магазинах  

20 

47.24  Роздрібна торгівля хлібобулочними 

виробами, борошняними та цукровими 

кондитерськими виробами в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.25  Роздрібна торгівля напоями в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.26  Роздрібна торгівля тютюновими виробами в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.29  Роздрібна торгівля іншими продуктами 

харчування в спеціалізованих магазинах  

20 

47.3  Роздрібна торгівля пальним   
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47.30  Роздрібна торгівля пальним  20 

47.4  Роздрібна торгівля інформаційним і 

комунікаційним устаткуванням у 

спеціалізованих магазинах   

47.41  Роздрібна торгівля комп'ютерами, 

периферійним устаткуванням і програмним 

забезпеченням у спеціалізованих магазинах  20 

47.42  Роздрібна торгівля телекомунікаційним 

устаткуванням у спеціалізованих магазинах  20 

47.43  Роздрібна торгівля в спеціалізованих 

магазинах електронною апаратурою 

побутового призначення для приймання, 

запису, відтворення звуку й зображення  20 

47.5  Роздрібна торгівля іншими товарами 

господарського призначення в 

спеціалізованих магазинах   

47.51  Роздрібна торгівля текстильними товарами 

в спеціалізованих магазинах  

20 

47.52  Роздрібна торгівля залізними виробами, 

будівельними матеріалами та санітарно-

технічними виробами в спеціалізованих 

магазинах  

20 

47.53  Роздрібна торгівля килимами, килимовими 

виробами, покриттям для стін і підлоги в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.54  Роздрібна торгівля побутовими 

електротоварами в спеціалізованих 

магазинах  

20 

47.59  Роздрібна торгівля меблями, 

освітлювальним приладдям та іншими 

товарами для дому в спеціалізованих 

магазинах  

20 

47.6  Роздрібна торгівля товарами 

культурного призначення та товарами 

для відпочинку в спеціалізованих 

магазинах  

 

47.61  Роздрібна торгівля книгами в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.62  Роздрібна торгівля газетами та 

канцелярськими товарами в спеціалізованих 

магазинах  

20 

47.63  Роздрібна торгівля аудіо- та відеозаписами в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.64  Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.65  Роздрібна торгівля іграми та іграшками в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.7  Роздрібна торгівля іншими товарами в 

спеціалізованих магазинах   

47.71  Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих 20 
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магазинах  

47.72  Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними 

виробами в спеціалізованих магазинах  

20 

47.73  Роздрібна торгівля фармацевтичними 

товарами в спеціалізованих магазинах  

20 

47.74  Роздрібна торгівля медичними й 

ортопедичними товарами в спеціалізованих 

магазинах  

20 

47.75  Роздрібна торгівля косметичними товарами 

та туалетними приналежностями в 

спеціалізованих магазинах  

20 

47.76  Роздрібна торгівля квітами, рослинами, 

насінням, добривами, домашніми тваринами 

та кормами для них у спеціалізованих 

магазинах  

20 

47.78  Роздрібна торгівля іншими невживаними 

товарами в спеціалізованих магазинах  

20 

47.79  Роздрібна торгівля уживаними товарами в 

магазинах  

20 

47.8  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках   

47.81  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

харчовими продуктами, напоями та 

тютюновими виробами  

20 

47.82  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

текстильними виробами, одягом і взуттям  

20 

47.89  Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 

іншими товарами  

20 

47.9  Роздрібна торгівля поза магазинами   

47.91  Роздрібна торгівля, що здійснюється 

фірмами поштового замовлення або через 

мережу Інтернет  20 

47.99  Інші види роздрібної торгівлі поза 

магазинами  20 

H  ТРАНСПОРТ, СКЛАДСЬКЕ 

ГОСПОДАРСТВО, ПОШТОВА ТА 

КУР'ЄРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ   

49  Наземний і трубопровідний транспорт   

49.1 Пасажирський залізничний транспорт 

міжміського сполучення   

49.10 Пасажирський залізничний транспорт 

міжміського сполучення  20 

49.2 Вантажний залізничний транспорт   

49.20 Вантажний залізничний транспорт  20 

49.3  Інший пасажирський наземний 

транспорт   

49.31  Пасажирський наземний транспорт міського 

та приміського сполучення  20 

49.32  Надання послуг таксі  20 

49.39  Інший пасажирський наземний транспорт, 

н. в. і. у.  20 
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49.4  Вантажний автомобільний транспорт, 

надання послуг перевезення речей   

49.41  Вантажний автомобільний транспорт  20 

49.42  Надання послуг перевезення речей 

(переїзду)  

20 

49.5 Трубопровідний транспорт   

49.50 Трубопровідний транспорт  20 

50 Водний транспорт   

50.1 Пасажирський морський транспорт   

50.10 Пасажирський морський транспорт  20 

50.2 Вантажний морський транспорт   

50.20 Вантажний морський транспорт  20 

50.3 Пасажирський річковий транспорт   

50.30 Пасажирський річковий транспорт  20 

50.4 Вантажний річковий транспорт   

50.40 Вантажний річковий транспорт  20 

51 Авіаційний транспорт   

51.1 Пасажирський авіаційний транспорт   

51.10 Пасажирський авіаційний транспорт  20 

51.2 Вантажний авіаційний транспорт і 

космічний транспорт  

 

51.21 Вантажний авіаційний транспорт  20 

52 Складське господарство та допоміжна 

діяльність у сфері транспорту  

 

52.1 Складське господарство   

52.10 Складське господарство  20 

52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту   

52.21 Допоміжне обслуговування наземного 

транспорту  

20 

52.22 Допоміжне обслуговування водного 

транспорту  

20 

52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного 

транспорту  

20 

52.24 Транспортне оброблення вантажів  20 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері 

транспорту  

 

53 Поштова та кур’єрська діяльність  

53.2 Інша поштова та кур’єрська діяльність  

53.20 Інша поштова та кур’єрська діяльність 20 

I  ТИМЧАСОВЕ РОЗМІЩУВАННЯ Й 

ОРГАНІЗАЦІЯ ХАРЧУВАННЯ   

55  Тимчасове розміщування   

55.1  Діяльність готелів і подібних засобів 

тимчасового розміщування   

55.10  Діяльність готелів і подібних засобів 

тимчасового розміщування  20 

55.2 Діяльність засобів розміщування на період 

відпустки та іншого тимчасового 

проживання   

55.20 Діяльність засобів розміщування на період 20 
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відпустки та іншого тимчасового 

проживання  

55.3 Надання місць кемпінгами та стоянками 

для житлових автофургонів і причепів   

55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для 

житлових автофургонів і причепів  20 

55.9  Діяльність інших засобів тимчасового 

розміщування   

55.90  Діяльність інших засобів тимчасового 

розміщування  20 

56  Діяльність із забезпечення стравами та 

напоями   

56.1  Діяльність ресторанів, надання послуг 

мобільного харчування   

56.10  Діяльність ресторанів, надання послуг 

мобільного харчування  20 

56.2  Постачання готових страв   

56.21  Постачання готових страв для подій  20 

56.29  Постачання інших готових страв  20 

J  ІНФОРМАЦІЯ ТА 

ТЕЛЕКОМУНІКАЦІЇ   

58  Видавнича діяльність   

58.1  Видання книг, періодичних видань та 

інша видавнича діяльність   

58.11  Видання книг  20 

58.12  Видання довідників і каталогів  20 

58.13  Видання газет  20 

58.14  Видання журналів і періодичних видань  20 

58.19  Інші види видавничої діяльності  20 

58.2  Видання програмного забезпечення   

58.21  Видання комп'ютерних ігор  20 

58.29  Видання іншого програмного забезпечення  20 

59  Виробництво кіно-та відеофільмів, 

телевізійних программ, видання 

звукозаписів   

59.1  Виробництво кіно- та відеофільмів, 

телевізійних программ   

59.11 Виробництво кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм  20 

59.12  Компонування кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм  

20 

59.13  Розповсюдження кіно- та відеофільмів, 

телевізійних програм  

20 

59.14  Демонстрація кінофільмів  20 

59.2  Видання звукозаписів   

59.20  Видання звукозаписів  20 

62  Комп'ютерне програмування, 

консультування та пов'язана з ними 

діяльність   

62.0  Комп'ютерне програмування,  
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консультування та пов'язана з ними 

діяльність  

62.01  Комп'ютерне програмування  20 

62.02  Консультування з питань інформатизації  20 

62.03  Діяльність із керування комп'ютерним 

устаткованням  20 

62.09  Інша діяльність у сфері інформаційних 

технологій і комп'ютерних систем  20 

63  Надання інформаційних послуг   

63.1  Оброблення даних, розміщення 

інформації на веб-вузлах і пов'язана з 

ними діяльність; веб-портали   

63.11  Оброблення даних, розміщення інформації 

на веб-вузлах і пов'язана з ними діяльність  20 

63.12 Веб-портали  20 

63.9  Надання інших інформаційних послуг   

63.91 Діяльність інформаційних агентств  20 

63.99  Надання інших інформаційних послуг, н. в. 

І. У.  20 

K  ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА 

ДІЯЛЬНІСТЬ   

65 Страхування , перестрахування та 

недержавне пенсійне забезпечення, крім 

обов’язкового соціального страхуванн  

65.1 Страхування  

65.11 Страхування життя 20 

65.12 Інші види страхування, крім страхування 

життя 20 

66  Допоміжна діяльність у сферах 

фінансових послуг і страхування   

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 20 

L  ОПЕРАЦІЇ З НЕРУХОМИМ МАЙНОМ   

68  Операції з нерухомим майном   

68.2  Надання в оренду й експлуатацію 

власного чи орендованого нерухомого 

майна   

68.20  Надання в оренду й експлуатацію власного 

чи орендованого нерухомого майна : 20 

M  ПРОФЕСІЙНА, НАУКОВА ТА 

ТЕХНІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ   

69  Діяльність у сферах права та 

бухгалтерського обліку   

69.1  Діяльність у сфері права   

69.10  Діяльність у сфері права  20 

69.2  Діяльність права   

69.20  Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й 

аудиту; консультування з питань 

оподаткування права 20 

70  Діяльність головних управлінь (хед-

офісів); консультування з питань  
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керування  

70.2  Консультування з питань керування   

70.21  Діяльність у сфері зв'язків із громадськістю  20 

70.22 Консультування з питань комерційної 

діяльності й керування  

20 

71  Діяльність у сферах архітектури та 

інжинірингу; технічні випробування та 

дослідження   

71.1  Діяльність у сферах архітектури та 

інжинірингу, надання послуг технічного 

консультування   

71.11  Діяльність у сфері архітектури  20 

71.12 Діяльність у сфері інжинірингу, геології та 

геодезії, надання послуг технічного 

консультування в цих сферах  20 

72 Наукові дослідження та розробки   

72.1 Дослідження й експериментальні 

розробки у сфері природничих і технічних 

наук   

72.19 Дослідження й експериментальні розробки 

у сфері інших природничих і технічних 

наук  

20 

73  Рекламна діяльність і дослідження 

кон'юнктури ринку   

73.1  Рекламна діяльність   

73.11  Рекламні агентства  20 

73.12  Посередництво в розміщенні реклами в 

засобах масової інформації  20 

73.2 Дослідження кон’юнктури ринку та 

виявлення громадської думки   

73.20 Дослідження кон’юнктури ринку та 

виявлення громадської думки  20 

   

74  Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність   

74.1  Спеціалізована діяльність із дизайну   

74.10  Спеціалізована діяльність із дизайну  20 

74.2  Діяльність у сфері фотографії   

74.20  Діяльність у сфері фотографії  20 

74.3  Надання послуг перекладу   

74.30  Надання послуг перекладу  20 

74.9  Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність, не віднесена до інших 

угруповань   

74.90  Інша професійна, наукова та технічна 

діяльність, н. в. І. У.  20 

75  Ветеринарна діяльність   

75.0  Ветеринарна діяльність   

75.00  Ветеринарна діяльність  20 

N  ДІЯЛЬНІСТЬ У СФЕРІ  
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АДМІНІСТРАТИВНОГО ТА 

ДОПОМІЖНОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ  

77  Оренда, прокат і лізинг   

77.1  Надання в оренду автотранспортних 

засобів   

77.11  Надання в оренду автомобілів і легкових 

автотранспортних засобів  

20 

77.12  Надання в оренду вантажних автомобілів  20 

77.2  Прокат побутових виробів і предметів 

особистого вжитку   

77.21  Прокат товарів для спорту та відпочинку  20 

77.22  Прокат відеозаписів і дисків  20 

77.29  Прокат інших побутових виробів і 

предметів особистого вжитку  20 

77.3  Надання в оренду інших машин, 

устаткування та товарів   

77.31  Надання в оренду сільськогосподарських 

машин і устаткування  20 

77.32  Надання в оренду будівельних машин і 

устаткування  20 

77.33  Надання в оренду офісних машин і 

устаткування, у тому числі комп'ютери  

20 

77.34  Надання в оренду водних транспортних 

засобів  

20 

77.35 Надання в оренду повітряних транспортних 

засобів  

20 

77.39  Надання в оренду інших машин, 

устаткування та товарів. н. в. і. у.  

20 

78  Діяльність із працевлаштування   

78.1 Діяльність агентств працевлаштування  

78.10 Діяльність агентств працевлаштування 20 

78.2 Діяльність агентств тимчасового 

працевлаштування  

78.20 Діяльність агентств тимчасового 

працевлаштування 20 

78.3 Інша діяльність із забезпечення 

трудовими ресурсами  

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими 

ресурсами 20 

79  Діяльність туристичних агентств, 

туристичних операторів, надання інших 

послуг із бронювання та пов'язана з цим 

діяльність   

79.1  Діяльність туристичних агентств і 

туристичних операторів   

79.11  Діяльність туристичних агентств  20 

79.9  Надання інших послуг бронювання та 

пов'язана з цим діяльність   

79.90  Надання інших послуг бронювання та 

пов'язана з цим діяльність  20 
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80  Діяльність охоронних служб та 

проведення розслідувань   

80.1 Діяльність приватних охоронних служб   

80.10 Діяльність приватних охоронних служб  20 

80.2  Обслуговування систем безпеки   

80.20  Обслуговування систем безпеки  20 

80.3 Проведення розслідувань   

80.30 Проведення розслідувань  20 

81  Обслуговування будинків і територій   

81.1  Комплексне обслуговування об'єктів   

81.10  Комплексне обслуговування об'єктів  20 

81.2  Діяльність із прибирання   

81.21  Загальне прибирання будинків  20 

81.22  Інша діяльність із прибирання будинків і 

промислових об'єктів  

20 

81.29  Інші види діяльності із прибирання  20 

81.3 Надання ландшафтних послуг  

81.30 Надання ландшафтних послуг 20 

82  Адміністративна та допоміжна офісна 

діяльність, інші допоміжні комерційні 

послуги   

82.1  Адміністративна та допоміжна офісна 

діяльність   

82.11  Надання комбінованих офісних 

адміністративних послуг  

20 

82.19  Фотокопіювання, підготування документів 

та інша спеціалізована допоміжна офісна 

діяльність  

20 

82.2 Діяльність телефонних центрів   

82.20 Діяльність телефонних центрів  20 

82.3  Організування конгресів і торговельних 

виставок   

82.30  Організування конгресів і торговельних 

виставок  20 

P  ОСВІТА   

85  Освіта   

85.1 Дошкільна освіта   

85.10 Дошкільна освіта  20 

85.2 Початкова освіта   

85.20 Початкова освіта  20 

85.3 Середня освіта   

85.31 Загальна середня освіта  20 

85.32 Професійно-технічна освіта 20 

85.5  Інші види освіти   

85.51  Освіта у сфері спорту та відпочинку  20 

85.52  Освіта у сфері культури  20 

85.53  Діяльність шкіл із підготовки водіїв 

транспортних засобів  

20 

85.59  Інші види освіти, н. в. і. у.  20 
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85.6  Допоміжна діяльність у сфері освіти   

85.60  Допоміжна діяльність у сфері освіти  20 

Q  ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я ТА НАДАННЯ 

СОЦІАЛЬНОЇ ДОПОМОГИ   

86  Охорона здоров'я   

86.2  Медична та стоматологічна практика   

86.21  Загальна медична практика  20 

86.22  Спеціалізована медична практика  20 

86.23  Стоматологічна практика  20 

86.9  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я   

86.90  Інша діяльність у сфері охорони здоров'я  20 

87  Надання послуг догляду із забезпеченням 

проживання   

87.1  Діяльність із догляду за хворими із 

забезпеченням проживання   

87.10  Діяльність із догляду за хворими із 

забезпеченням проживання  20 

87.2 Надання послуг догляду із забезпеченням 

проживання для осіб з розумовими 

вадами та хворих на наркоманію   

87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням 

проживання для осіб з розумовими вадами 

та хворих на наркоманію  20 

87.3  Надання послуг догляду із забезпеченням 

проживання для осіб похилого віку та 

інвалідів   

87.30  Надання послуг щодо догляду із 

забезпеченням проживання для осіб 

похилого віку та інвалідів  20 

87.9  Надання інших послуг догляду із 

забезпеченням проживання   

87.90  Надання інших послуг догляду із 

забезпеченням проживання  

20 

88 Надання соціальної допомоги без 
забезпечення проживання  

 

88.1 Надання соціальної допомоги без 

забезпечення проживання для осіб похилого 

віку та інвалідів  

 

88.10 Надання соціальної допомоги без 

забезпечення проживання для осіб похилого 

віку та інвалідів  

20 

88.91 Денний догляд за дітьми 20 

88.99 Надання іншої соціальної допомоги без 

забезпечення проживання, н. в. і. у.  

20 

R  МИСТЕЦТВО, СПОРТ, РОЗВАГИ ТА 

ВІДПОЧИНОК   

90  Діяльність у сфері творчості, мистецтва 

та розваг   

90.0  Діяльність у сфері творчості, мистецтва 

та розваг   
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90.03  Індивідуальна мистецька діяльність  20 

91 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв 

та інших закладів культури  

 

91.0 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та 

інших закладів культури  

 

91.01 Функціювання бібліотек і архівів  20 

91.03 Діяльність із охорони та використання 

пам’яток історії, будівель та інших пам’яток 

культури  

20 

91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і 

природних заповідників  

20 

93  Діяльність у сфері спорту, організування 

відпочинку та розваг   

93.1  Діяльність у сфері спорту   

93.11  Функціювання спортивних споруд  20 

93.12  Діяльність спортивних клубів  20 

93.13  Діяльність фітнес-центрів  20 

93.19  Інша діяльність у сфері спорту  20 

93.2  Організування відпочинку та розваг   

93.21  Функціювання атракціонів і тематичних 

парків  20 

93.29  Організування інших видів відпочинку та 

розваг  20 

S  НАДАННЯ ІНШИХ ВИДІВ ПОСЛУГ   

95  Ремонт комп'ютерів, побутових виробів і 

предметів особистого вжитку   

95.1  Ремонт комп'ютерів і обладнання зв'язку   

95.11  Ремонт комп'ютерів і периферійного 

устаткування  

20 

95.12  Ремонт обладнання зв'язку  20 

95.2  Ремонт побутових виробів і предметів 

особистого вжитку   

95.21  Ремонт електронної апаратури побутового 

призначення для приймання, запису, 

відтворення звуку й зображення  

20  

95.22  Ремонт побутових приладів, домашнього та 

садового обладнання  

20 

95.23  Ремонт взуття та шкіряних виробів  20 

95.24  Ремонт меблів і домашнього начиння  20 

95.25  Ремонт годинників і ювелірних виробів  20 

95.29  Ремонт інших побутових виробів і 

предметів особистого вжитку  

20 

96  Надання інших індивідуальних послуг   

96.0  Надання інших індивідуальних послуг   

96.01  Прання та хімічне чищення текстильних і 

хутряних виробів  

20 

96.02  Надання послуг перукарнями та салонами 

краси  

20 

96.03  Організування поховань і надання суміжних 20 
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послуг  

96.04  Діяльність із забезпечення фізичного 

комфорту  

20 

96.09  Надання інших індивідуальних послуг, н. в. 

і. у.  

20 
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                                                                                                                          Додаток 3 

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання 

                                                                                                                          Безлюдівської селищної ради   

                                                                                                                          від 14 липня 2022 року 

                                                                                                                          Про встановлення ставок  єдиного     

                                                                                                                          податку на території Безлюдівської                                       

                                                                                                                          селищної  територіальної громади 
                                                                                            

Елементи визначення єдиного податку 

1. Загальні положення 

Ставки єдиного податку на території  Безлюдівської селищної територіальної громади 

встановлено відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Податкового 

кодексу України (із змінами та доповненнями) та рішень сесій селищної ради.  

2. Платники податку 

Платниками єдиного податку є суб’єкти господарювання, які застосовують спрощену систему 

оподаткування, обліку та звітності. Платники єдиного податку поділяються на  групи  у відповідності 

до статті 291 Податкового кодексу України. 

3. Порядок визначення доходів та їх склад 

  Порядок визначення доходів та їх склад для платників єдиного податку першої та другої 

групи визначено в статті 292 Податкового кодексу України. 

4. Ставки єдиного податку 

Порядок встановлення розмірів ставок єдиного податку визначено в статті 293 Податкового 

кодексу України. 

Ставки єдиного податку для платників першої групи 10% розміру прожиткового мінімуму для 

працездатних осіб, встановленого законом на 1 січня податкового (звітного) року, другої групи – 20% 

розміру мінімальної заробітної плати, встановленої законом на 1 січня податкового (звітного) року. 

5. Податковий (звітний) період 

 Податковим (звітним) періодом для платників єдиного податку першої та другої групи є 

календарний рік. 

 Податковий (звітний) період, порядок визначення початку податкового періоду, встановлено 

у відповідності до статті 294 Податкового кодексу України. 

6. Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку 

Порядок нарахування та строки сплати єдиного податку визначено в статті 295 Податкового 

кодексу України.  

7. Ведення обліку і складення звітності платниками єдиного податку 

Платники єдиного податку ведуть облік та подають звітність в порядку та строки, визначені в 

статті 296 Податкового кодексу України. 

8. Особливості нарахування, сплати та подання звітності з окремих податків і зборів 

платниками єдиного податку 

Платники єдиного податку звільняються від обов’язку нарахування, сплати та подання 

звітності з податків і зборів, перелік яких наведено в статті 297 Податкового кодексу України. 

9. Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, 

або відмови від спрощеної системи оподаткування 

Порядок обрання або переходу на спрощену систему оподаткування, або відмови від 

спрощеної системи оподаткування здійснюється відповідно до вимог статті 298 Податкового кодексу 

України.  

10. Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку 

Порядок реєстрації та анулювання реєстрації платників єдиного податку  

застосовується відповідно до вимог статті 299 Податкового кодексу України. 

11. Відповідальність 

Платники  єдиного податку несуть відповідальність за правильність обчислення, своєчасність 

та повноту сплати сум єдиного податку, а також за своєчасність  подання податкових декларацій у 

відповідності до статті 300 Податкового кодексу України. 

Контроль за правильністю нарахування, повнотою та своєчасністю сплати єдиного податку 

здійснюють податкові органи. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6875
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6875
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n6875


                                                                                                                                     ПРОЄКТ 

  
             БЕЗЛЮДІВСЬКА  СЕЛИЩНА РАДА 

            ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

        ХХ сесія VIІІ скликання 

 

РІШЕННЯ 

 
від 14 липня 2022 року  

Про встановлення ставок та 

пільг із сплати податку на 

нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 

 

Керуючись статтею 266 Податкового кодексу України, статтями 25, 26 

Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

висновки постійної комісії з питань бюджету економіки, фінансів та 

комунальної власності 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити на території Безлюдівської селищної територіальної 

громади: 

1) ставки податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

згідно з додатком 1. 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до 

підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, за 

переліком згідно з додатком 2. 

  2.Оприлюднити рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної 

ради. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності 

(голова комісії Підкопай А.Б.). 

4. Рішення набирає чинності з 01 січня 2023 року. 

 

Безлюдівський селищний голова                                 Микола КУЗЬМІНОВ   

 

Рішення підготував: начальник фінансового відділу Пожидаєва М., тел.(057)749-61-04 

   

 

 



Додаток 1 

до рішення ХХ сесія VIІІ скликання  

Безлюдівської селищної ради  

від 14 липня 2022 року  

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки  

 

 

СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія 

рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниці або  

населеного пункту, або території об’єднаної територіальної громади 

           20                   23                    6325155600           смт. Безлюдівка 

             20                   23                     6325156400           смт. Васищеве 

             20                   23                     6325156401           селище Подольох                                             

             20                   23                     6325159100           смт. Хорошеве  

             20                   23                     6325181201           село Котляри  

             20                   23                     6325181203           село Мовчани,  

             20                   23                     6325181501           село Лизогубівка  

             20                   23                     6325181502           село Кирсанове  

             20                   23                     6325181503           село Темнівка 

             20                   23                     6325181504           село Хмарівка 

             20                   23                     6325181505           село Шубіне     

 



                                                                    

 

Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

1110.1  Будинки одноквартирні масової забудови  0,700   0,400   

1110.2  Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної комфортності  0,700   0,400   

1110.3  Будинки садибного типу  0,700   0,400   

1110.4  Будинки дачні та садові  0,700   0,400   

112  Будинки з двома та більше квартирами 

1121  Будинки з двома квартирами5 

1121.1  Будинки двоквартирні масової забудови  0,700   0,400   

1121.2  Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної комфортності  0,700   0,400   

1122  Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1  Будинки багатоквартирні масової забудови  0,700   0,400   

1122.2  Будинки багатоквартирні підвищеної комфортності, індивідуальні  0,700   0,400   

1122.3  Будинки житлові готельного типу  0,700   0,400   

113  Гуртожитки5 

1130.1  Гуртожитки для робітників та службовців 0,700   0,700   

1130.2  Гуртожитки для студентів вищих навчальних закладів5 0,700   0,700   

1130.3  Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 0,700   0,700   

1130.4  Будинки-інтернати для людей похилого віку та інвалідів5 0,700   0,700   



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1130.5  Будинки дитини та сирітські будинки5 0,700   0,700   

1130.6  Будинки для біженців, притулки для бездомних5 0,700   0,700   

1130.9  Будинки для колективного проживання інші  0,700   0,700   

12  Будівлі нежитлові 

121  Готелі, ресторани та подібні будівлі 

1211  Будівлі готельні 

1211.1  Готелі  0,700   0,700   

1211.2  Мотелі  0,700   0,700   

1211.3  Кемпінги  0,700   0,700   

1211.4  Пансіонати  0,700   0,700   

1211.5  Ресторани та бари  0,700   0,700   

1212  Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1  Туристичні бази та гірські притулки  0,700   0,700   

1212.2  Дитячі та сімейні табори відпочинку  0,700   0,700   

1212.3  Центри та будинки відпочинку  0,700   0,700   

1212.9  Інші будівлі для тимчасового проживання, не класифіковані раніше  0,700   0,700   

122 Будівлі офісні 

1220  Будівлі офісні5 

1220.1  Будівлі органів державного та місцевого управління5 0,700   0,700   

1220.2  Будівлі фінансового обслуговування  0,700   0,700   

1220.3  Будівлі органів правосуддя5 0,700   0,700   



Класифікація будівель та споруд2 
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1220.4  Будівлі закордонних представництв5 0,700   0,700   

1220.5  Адміністративно-побутові будівлі промислових підприємств  0,700   0,700   

1220.9  Будівлі для конторських та адміністративних цілей інші  0,700   0,700   

123  Будівлі торговельні 

1230  Будівлі торговельні 

1230.1  Торгові центри, універмаги, магазини  0,700   0,700   

1230.2  Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 0,700   0,700   

1230.3  Станції технічного обслуговування автомобілів  0,700   0,700   

1230.4  Їдальні, кафе, закусочні тощо  0,700   0,700   

1230.5  Бази та склади підприємств торгівлі і громадського харчування  0,700   0,700   

1230.6  Будівлі підприємств побутового обслуговування  0,700   0,700   

1230.9  Будівлі торговельні інші  0,700   0,700   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241  Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1  Автовокзали та інші будівлі автомобільного транспорту  0,700   0,700   

1241.2  Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту  0,700   0,700   

1241.3  Будівлі міського електротранспорту  0,700   0,700   

1241.4  Аеровокзали та інші будівлі повітряного транспорту  0,700   0,700   

1241.5  Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з ними будівлі  0,700   0,700   

1241.6  Будівлі станцій підвісних та канатних доріг  0,700   0,700   

1241.7  Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення, телефонних станцій, 0,700   0,700   
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телекомунікаційних центрів тощо  

1241.8  Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, трамвайні та тролейбусні депо  0,700   0,700   

1241.9  Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші  0,700   0,700   

1242  Гаражі 

1242.1  Гаражі наземні  0,700   0,400   

1242.2  Гаражі підземні  0,700   0,400   

1242.3  Стоянки автомобільні криті  0,700   0,400   

1242.4  Навіси для велосипедів  0,700   0,400   

125  Будівлі промислові та склади 

1251  Будівлі промислові5 

1251.1  Будівлі підприємств машинобудування та металообробної 

промисловості5 

0,700   0,700   

1251.2  Будівлі підприємств чорної металургії5 0,700   0,700   

1251.3  Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної промисловості5 0,700   0,700   

1251.4  Будівлі підприємств легкої промисловості5 0,700   0,700   

1251.5  Будівлі підприємств харчової промисловості5 0,700   0,700   

1251.6  Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної промисловості5 0,700   0,700   

1251.7  Будівлі підприємств лісової, деревообробної та целюлозно-паперової 
промисловості5 

0,700   0,700   

1251.8  Будівлі підприємств будівельної індустрії, будівельних матеріалів та 
виробів, скляної та фарфоро-фаянсової промисловості5 

0,700   0,700   

1251.9  Будівлі інших промислових виробництв, включаючи поліграфічне5 0,700   0,700   
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1252  Резервуари, силоси та склади 

1252.1  Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу  0,700   0,700   

1252.2  Резервуари та ємності інші  0,700   0,700   

1252.3  Силоси для зерна  0,700   0,700   

1252.4  Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів  0,700   0,700   

1252.5  Склади спеціальні товарні  0,700   0,700   

1252.6  Холодильники  0,700   0,700   

1252.7  Складські майданчики  0,700   0,700   

1252.8  Склади універсальні  0,700   0,700   

1252.9  Склади та сховища інші5 0,700   0,700   

126  Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення 

1261  Будівлі для публічних виступів 

1261.1  Театри, кінотеатри та концертні зали  0,700   0,700   

1261.2  Зали засідань та багатоцільові зали для публічних виступів  0,700   0,700   

1261.3  Цирки  0,700   0,700   

1261.4  Казино, ігорні будинки  0,700   0,700   

1261.5  Музичні та танцювальні зали, дискотеки  0,700   0,700   

1261.9  Будівлі для публічних виступів інші  0,700   0,700   

1262  Музеї та бібліотеки 

1262.1  Музеї та художні галереї5 0,700   0,700   

1262.2  Бібліотеки, книгосховища5 0,700   0,700   
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1262.3  Технічні центри  0,700   0,700   

1262.4  Планетарії5 0,700   0,700   

1262.5  Будівлі архівів5 0,700   0,700   

1262.6  Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 0,700   0,700   

1263  Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1  Будівлі науково-дослідних та проектно-вишукувальних установ  0,700   0,700   

1263.2  Будівлі вищих навчальних закладів  0,700   0,700   

1263.3  Будівлі шкіл та інших середніх навчальних закладів5 0,700   0,700   

1263.4  Будівлі професійно-технічних навчальних закладів5 0,700   0,700   

1263.5  Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних закладів5 0,700   0,700   

1263.6  Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей з особливими 
потребами5 

0,700   0,700   

1263.7  Будівлі закладів з фахової перепідготовки  0,700   0,700   

1263.8  Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій5 0,700   0,700   

1263.9  Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів інші5 0,700   0,700   

1264  Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1  Лікарні багатопрофільні територіального обслуговування, навчальних 

закладів5 

0,700   0,700   

1264.2  Лікарні профільні, диспансери5 0,700   0,700   

1264.3  Материнські та дитячі реабілітаційні центри, пологові будинки5 0,700   0,700   

1264.4  Поліклініки, пункти медичного обслуговування та консультації5 0,700   0,700   

1264.5  Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних Сил5 0,700   0,700   



Класифікація будівель та споруд2 
Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної заробітної плати) 

код2 найменування2 
для юридичних осіб для фізичних осіб 

1 зона4 2 зона4 3 зона4 1 зона4 2 зона4 3 зона4 

1264.6  Санаторії, профілакторії та центри функціональної реабілітації5 0,700   0,700   

1264.9  Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі інші5 0,700   0,700   

1265  Зали спортивні5 

1265.1  Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, тенісні тощо  0,700   0,700   

1265.2  Басейни криті для плавання  0,700   0,700   

1265.3  Хокейні та льодові стадіони криті  0,700   0,700   

1265.4  Манежі легкоатлетичні  0,700   0,700   

1265.5  Тири  0,700   0,700   

1265.9  Зали спортивні інші  0,700   0,700   

127  Будівлі нежитлові інші 

1271  Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5 

1271.1  Будівлі для тваринництва5 0,700   0,700   

1271.2  Будівлі для птахівництва5 0,700   0,700   

1271.3  Будівлі для зберігання зерна5 0,700   0,700   

1271.4  Будівлі силосні та сінажні5 0,700   0,700   

1271.5  Будівлі для садівництва, виноградарства та виноробства5 0,700   0,700   

1271.6  Будівлі тепличного господарства5 0,700   0,700   

1271.7  Будівлі рибного господарства5 0,700   0,700   

1271.8  Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5 0,700   0,700   

1271.9  Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,700   0,700   

1272  Будівлі для культової та релігійної діяльності5 
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1272.1  Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо5 0,700   0,700   

1272.2  Похоронні бюро та ритуальні зали  0,700   0,700   

1272.3  Цвинтарі та крематорії5 0,700   0,700   

1273  Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1  Пам’ятки історії та архітектури5 0,700   0,700   

1273.2  Археологічні розкопки, руїни та історичні місця, що охороняються 
державою5 

0,700   0,700   

1273.3  Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5 0,700   0,700   

1274  Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1  Казарми Збройних Сил5 0,500   0,500   

1274.2  Будівлі поліцейських та пожежних служб5 0,500   0,500   

1274.3  Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих ізоляторів5 0,500   0,500    

1274.4  Будівлі лазень та пралень  1,000   1,000   

1274.5  Будівлі з облаштування населених пунктів  1,000   1,000   

________ 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом 

ставки затверджуються окремими додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого 

наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу 

України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.  
4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо 

якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.  
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме 

майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266  Податкового кодексу України.  



Додаток 2 

до рішення ХХ сесія VIІІ скликання  

Безлюдівської  селищної ради  

від 14 липня  2022 року  

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки 

.  

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Пільги встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

           20                   23                    6325155600          смт. Безлюдівка 

             20                   23                    6325156400           смт Васищеве 

             20                   23                    6325156401           селище Подольох                                             

             20                   23                    6325159100           смт. Хорошеве  

             20                   23                    6325181201           село Котляри  

             20                   23                    6325181203           село Мовчани,  

             20                   23                    6325181501           село Лизогубівка  

             20                   23                    6325181502           село Кирсанове  

             20                   23                    6325181503           село Темнівка 

             20                   23                    6325181504           село Хмарівка 

             20                   23                    6325181505           село Шубіне      

                                                                     

Група платників, категорія/класифікація 

будівель та споруд 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за 

рік) 

База оподаткування об’єкта/об’єктів житлової нерухомості, в тому числі 

їх часток, що перебувають у власності фізичної особи - платника податку, 

зменшується: 

а)  для квартири/квартир незалежно від їх кількості - на 60 кв. метрів; 

б) для житлового будинку/будинків незалежно від їх кількості - на 

120 кв. метрів; 

в) для різних типів об’єктів житлової нерухомості, в тому числі їх 

часток (у разі одночасного перебування у власності платника податку 

квартири/квартир та житлового будинку/будинків, у тому числі їх часток), 

- на 180 кв. метрів. 

 

 

 

 

           100 
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Таке зменшення надається один раз за кожний базовий податковий 

(звітний) період (рік). 

Не є об’єктом оподаткування:  

а) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності органів державної влади, органів місцевого самоврядування, а 

також організацій, створених ними в установленому порядку, що 

повністю утримуються за рахунок відповідного державного бюджету чи 

місцевого бюджету і є неприбутковими (їх спільній власності); 

б) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які розташовані в 

зонах відчуження та безумовного (обов’язкового) відселення, визначені 

законом, в тому числі їх частки; 

в) будівлі дитячих будинків сімейного типу; 

г) гуртожитки; 

ґ) житлова нерухомість непридатна для проживання, у тому числі у 

зв’язку з аварійним станом, визнана такою згідно з рішенням сільської, 

селищної, міської ради або ради об’єднаної територіальної громади, що 

створена згідно із законом та перспективним планом формування 

територій громад; 

д) об’єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки, що належать 

дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, та особам з 

їх числа, визнаним такими відповідно до закону, дітям з інвалідністю, які 

виховуються одинокими матерями (батьками), але не більше одного 

такого об’єкта на дитину; 

е) об’єкти нежитлової нерухомості, які використовуються суб’єктами 

господарювання малого та середнього бізнесу, що провадять свою 

діяльність у тимчасових спорудах для здійснення підприємницької 

діяльності та/або в малих архітектурних формах та на ринках;  

є) будівлі промисловості, віднесені до групи "Будівлі промислові та 

склади" (код 125) Державного класифікатора будівель та споруд ДК 018-

2000, що використовуються за призначенням у господарській діяльності 

суб’єктів господарювання, основна діяльність яких класифікується у 

секціях B-F КВЕД ДК 009:2010, та не здаються їх власниками в оренду, 

лізинг, позичку;  

ж) будівлі, споруди сільськогосподарських товаровиробників 

(юридичних та фізичних осіб), віднесені до класу "Будівлі 

сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 

господарства" (код 1271) Державного класифікатора будівель та 

споруд ДК 018-2000, та не здаються їх власниками в оренду, лізинг, 

позичку; 

з) об’єкти житлової та нежитлової нерухомості, які перебувають у 

власності громадських об’єднань осіб з інвалідністю та їх підприємств; 

и) об’єкти нерухомості, що перебувають у власності релігійних 

організацій, статути (положення) яких зареєстровано у встановленому 

законом порядку, та використовуються виключно для забезпечення їхньої 

статутної діяльності, включаючи ті, в яких здійснюють діяльність 

засновані такими релігійними організаціями добродійні заклади 

(притулки, інтернати, лікарні тощо), крім об’єктів нерухомості, в яких 

здійснюється виробнича та/або господарська діяльність; 

і) будівлі дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладів 
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незалежно від форми власності та джерел фінансування, що 

використовуються для надання освітніх послуг; 

ї) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних 

дитячих санаторно-курортних закладів та закладів оздоровлення та 

відпочинку дітей, а також дитячих санаторно-курортних закладів та 

закладів оздоровлення і відпочинку дітей, які знаходяться на балансі 

підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і внесені 

контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

У разі виключення з Реєстру неприбуткових установ та організацій 

декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з 

дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного 

за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій; 

й) об’єкти нежитлової нерухомості державних та комунальних 

центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної майстерності, 

центрів фізичного здоров’я населення, центрів з розвитку фізичної 

культури і спорту осіб з інвалідністю, дитячо-юнацьких спортивних шкіл, 

а також центрів олімпійської підготовки, шкіл вищої спортивної 

майстерності, дитячо-юнацьких спортивних шкіл і спортивних споруд 

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих осередків 

та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та включені до 

Реєстру неприбуткових установ та організацій. У разі виключення таких 

установ та організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій 

декларація подається платником податку протягом 30 календарних днів з 

дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, наступного 

за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій; 

к) об’єкти нежитлової нерухомості баз олімпійської та 

паралімпійської підготовки. Перелік таких баз затверджується Кабінетом 

Міністрів України; 

л) об’єкти житлової нерухомості, які належать багатодітним або 

прийомним сім’ям, у яких виховується п’ять та більше дітей. 
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Пільги з податку, передбачені підпунктами 266.4.1 та 266.4.2 цього пункту, для фізичних 

осіб не застосовуються до: 

об’єкта/об’єктів оподаткування, якщо площа такого/таких об’єкта/об’єктів перевищує 

п’ятикратний розмір неоподатковуваної площі, встановленої підпунктом 266.4.1 цього 

пункту; 

об’єкта/об’єктів оподаткування, що використовуються їх власниками з метою одержання 

доходів (здаються в оренду, лізинг, позичку, використовуються у підприємницькій 

діяльності). 

__________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях 

різних населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 

затверджуються окремо. 

 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/871-2018-%D0%BF/sp:wide#n12
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11806
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11812


      ПРОЄКТ 

                                                             
   УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

від 14 липня  2022 року 

                                                                                           

Про встановлення ставок та пільг    

із сплати земельного податку на  

території Безлюдівської селищної  

територіальної громади 

 

Відповідно до Податкового Кодексу України ст. 269, ст. 270, ст. 271, ст. 

274, ст. 277, ст. 281, ст. 282, керуючись ст. 26 Закону України, «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з 

питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності 

  

ВИРІШИЛА: 

 

1. Установити на території Безлюдівської селищної територіальної 

громади (код згідно з КОАТУУ: 

6325155600 - смт. Безлюдівка, 6325156400 – смт Васищеве,  6325156401  -  

селище Подольох, 6325159100 - смт. Хорошеве, 6325181201 - село Котляри, 

6325181203 - село Мовчани, 6325181501 - село Лизогубівка, 6325181502 - село 

Кирсанове, 6325181503 - село Темнівка, 6325181504 - село Хмарівка, 

6325181505 - село Шубіне):  

1) ставки земельного податку згідно з додатком 1 до цього рішення; 

2) пільги для фізичних та юридичних осіб, надані відповідно до пункту 

284.1 статті 284 Податкового кодексу України, за переліком згідно з додатком 2 

до цього рішення. 

2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Безлюдівської селищної 

ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань бюджету економіки, фінансів та комунальної власності (голова комісії 

Підкопай А.Б.). 

4. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2023 року. 

Безлюдівський селищний голова                                     Микола КУЗЬМІНОВ          
Рішення підготував:начальник фінансового відділу Пожидаєва М., 

начальник відділу земельних відносин та комунальної власності Лебідь С. тел.(057)749-61-04 

 



Додаток 1  

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання 

Безлюдівської селищної ради  

від 14 липня 2022 року  

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на території 

Безлюдівської селищної 

територіальної громади 

СТАВКИ  

земельного податку 

Ставки встановлюються та вводяться в дію з 01 січня 2023 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код 

області 

Код 

району 

Код  

згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

    20                  23          6325155600           смт. Безлюдівка 

    20                  23          6325156400           смт. Васищеве 

    20                  23          6325156401           селище Подольох                                             

    20                  23          6325159100           смт. Хорошеве  

    20                  23          6325181201           село Котляри  

    20                  23          6325181203           село Мовчани,  

    20                  23          6325181501           село Лизогубівка  

    20                  23          6325181502           село Кирсанове  

    20                  23          6325181503           село Темнівка 

    20                  23          6325181504           село Хмарівка 

    20                  23          6325181505           село Шубіне     

 

Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення  

01.01 Для ведення товарного 
сільськогосподарського виробництва 

1,000 1,000 4,000 4,000 

01.02 Для ведення фермерського господарства 1,000 0,600 3,000 3,000 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства 

0,500 0,350 3,000 3,000 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства 

0,500 0,350 3,000 3,000 

01.05 Для індивідуального садівництва 1,000 1,000 2,000 2,000 

01.06 Для колективного садівництва 1,000 1,000 2,000 2,000 

01.07 Для городництва 0,500 0,350 3,000 3,000 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби 0,500 0,500 2,000 2,000 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей  0,500 0,500 2,000 2,000 

01.10 Для пропаганди передового досвіду 
ведення сільського господарства  

0,500 0,500 2,000 2,000 

01.11 Для надання послуг у сільському 
господарстві  

0,500 0,500 2,000 2,000 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції  

0,500 0,500 2,000 2,000 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

0,500 0,500 2,000 2,000 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,500 0,500 2,000 2,000 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування 
житлового будинку, господарських 
будівель і споруд (присадибна ділянка) 

0,060 0,060 2,000 2,000 

02.02 Для колективного житлового будівництва 0,060 0,060 2,000 2,000 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,060 0,060 2,000 2,000 

02.04 Для будівництва і обслуговування 
будівель тимчасового проживання  

0,060 0,060 2,000 2,000 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів  3,000 3,000 3,000 3,000 

02.06 Для колективного гаражного будівництва  3,000 3,000 3,000 3,000 

02.07 Для іншої житлової забудови   0,060 0,060 2,000 2,000 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 0,060 0,060 2,000 2,000 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

03 Землі громадської забудови  

03.01 Для будівництва та обслуговування 
будівель органів державної влади та 
місцевого самоврядування 

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.02 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів освіти 

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.03 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів охорони здоров’я та 
соціальної допомоги 

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.04 Для будівництва та обслуговування 
будівель громадських та релігійних 
організацій 

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.05 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів культурно-
просвітницького обслуговування 

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.06 Для будівництва та обслуговування 
будівель екстериторіальних організацій та 
органів 

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.07 Для будівництва та обслуговування 
будівель торгівлі  

2,500  2,000  5,000  5,000  

03.08 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів туристичної інфраструктури та 
закладів громадського харчування  

2,000  2,000  5,000  5,000  

03.09 Для будівництва та обслуговування 
будівель кредитно-фінансових установ  

2,000  2,000  5,000  5,000  

03.10 Для будівництва та обслуговування 
будівель ринкової інфраструктури  

2,000  2,000  5,000  5,000  

03.11 Для будівництва та обслуговування 
будівель і споруд закладів науки  

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.12 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів комунального 
обслуговування  

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.13 Для будівництва та обслуговування 
будівель закладів побутового 

2,000  2,000  3,000  3,000  



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

обслуговування   

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС 

0,030 0,030 1,000 1,000 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови   

2,000 2,000 3,000 3,000 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

0,030 0,030 1,000 1,000 

04 Землі природно-заповідного фонду  

04.01 Для збереження та використання 
біосферних заповідників  

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.02 Для збереження та використання 
природних заповідників 

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.03 Для збереження та використання 
національних природних парків 

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.04 Для збереження та використання 
ботанічних садів 

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.05 Для збереження та використання 
зоологічних парків  

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків  

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.07 Для збереження та використання парків - 
пам’яток садово-паркового мистецтва  

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.08 Для збереження та використання 
заказників  

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.09 Для збереження та використання 
заповідних урочищ  

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.10 Для збереження та використання пам’яток 
природи  

0,030 0,030 1,000 1,000 

04.11 Для збереження та використання 
регіональних ландшафтних парків  

0,030 0,030 1,000 1,000 

05 Землі іншого природоохоронного призначення  

06 Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, 
які використовуються або можуть використовуватися  

для профілактики захворювань і лікування людей) 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

06.01 Для будівництва і обслуговування 
санаторно-оздоровчих закладів 

0,030 0,030 1,000 1,000 

06.02 Для розробки родовищ природних 
лікувальних ресурсів  

0,030 0,030 1,000 1,000 

06.03 Для інших оздоровчих цілей  0,030 0,030 1,000 1,000 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 1,000 1,000 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів рекреаційного призначення 

3,000 3,000 5,000 5,000 

07.02 Для будівництва та обслуговування 
об’єктів фізичної культури і спорту 

0,030 0,030 1,000 1,000 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва  1,000 0,500 1,500 1,500 

07.04 Для колективного дачного будівництва   1,000 0,500 1,500 1,500 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 1,000 1,000 

08 Землі історико-культурного призначення  

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів 
культурної спадщини   

0,030 0,030 1,000 1,000 

08.02 Для розміщення та обслуговування 
музейних закладів  

0,030 0,030 1,000 1,000 

08.03 Для іншого історико-культурного 
призначення  

0,030 0,030 1,000 1,000 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 1,000 1,000 

09 Землі лісогосподарського призначення 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг   

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського 
призначення  

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 
збереження та використання земель 

0,100 0,100 0,100 0,100 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

природно-заповідного фонду  

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими 
водогосподарськими спорудами і 
каналами  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.05 Для догляду за береговими смугами 
водних шляхів  

3,000 3,000 5,000 5,000 

10.06 Для сінокосіння  1,000 1,000 5,000 5,000 

10.07 Для рибогосподарських потреб  1,000 1,000 5,000 5,000 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних 
цілей  

1,000 1,000 5,000 5,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт  0,030 0,030 1,000 1,000 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та 
лінійних споруд  

1,000 1,000 5,000 5,000 

10.11 Для будівництва та експлуатації 
санаторіїв та інших лікувально-
оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, 
морських заток і лиманів  

1,000 1,000 5,000 5,000 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 1,000 1,000 

11 Землі промисловості 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємствами, що пов’язані з 
користуванням надрами   

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд підприємств переробної, 

3,000 3,000 5,000 5,000 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 
машинобудівної та іншої промисловості  

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд будівельних організацій та 
підприємств  

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та 
споруд технічної інфраструктури 
(виробництва та розподілення газу, 
постачання пари та гарячої води, 
збирання, очищення та розподілення 
води)  

3,000 3,000 5,000 5,000 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 1,000 1,000 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд залізничного транспорту 

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд морського транспорту   

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд річкового транспорту   

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства 

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд міського електротранспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг 
та допоміжних операцій  

3,000 3,000 5,000 5,000 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного транспорту  

3,000 3,000 5,000 5,000 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 1,000 1,000 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель 
та споруд об’єктів поштового зв’язку  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку  

3,000 3,000 5,000 5,000 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та 
для збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

0,030 0,030 1,000 1,000 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів енергогенеруючих 
підприємств, установ і організацій   

3,000 3,000 5,000 5,000 

14.02 Для розміщення, будівництва, 
експлуатації та обслуговування будівель і 
споруд об’єктів передачі електричної та 
теплової енергії  

3,000 3,000 5,000 5,000 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 1,000 1,000 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил4 

0,030 0,030 1,000 1,000 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) 
Національної гвардії 

0,030 0,030 1,000 1,000 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби4 

0,030 0,030 1,000 1,000 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності 
СБУ4 

0,030 0,030 1,000 1,000 



Вид цільового призначення земель 

Ставки податку  
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні ділянки 
за межами 

населених пунктів, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

код2 найменування 
для 

юридичних 
осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби 

0,030 0,030 1,000 1,000 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки 

0,030 0,030 1,000 1,000 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності 
інших, утворених відповідно до законів, 
військових формувань 

0,030 0,030 1,000 1,000 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду 

0,030 0,030 1,000 1,000 

16 Землі запасу  1,000 1,000 1,000 1,000 

17 Землі резервного фонду  1,000 1,000 1,000 1,000 

18 Землі загального користування 0,100 0,100 0,100 0,100 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для 
збереження та використання земель 
природно-заповідного фонду  

0,030 0,030 1,000 1,000 

 



Додаток 2  

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання 

Безлюдівської селищної ради  

від 14 липня 2022 року  

Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на території 

Безлюдівської селищної 

територіальної громади 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих  

відповідно до пункту 284.1 статті 284 Податкового  

кодексу України, із сплати земельного податку 

Пільги встановлюються та вводяться в дію  з 01 січня 2023 року. 

 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території об’єднаних 

територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради: 

Код області Код району 
Код згідно з 

КОАТУУ 

Найменування адміністративно-

територіальної одиниці 

або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

    20                  23          6325155600           смт. Безлюдівка 

    20                  23          6325156400           смт. Васищеве 

    20                  23          6325156401           селище Подольох                                             

    20                  23          6325159100           смт. Хорошеве  

    20                  23          6325181201           село Котляри  

    20                  23          6325181203           село Мовчани,  

    20                  23          6325181501           село Лизогубівка  

    20                  23          6325181502           село Кирсанове  

    20                  23          6325181503           село Темнівка 

    20                  23          6325181504           село Хмарівка 

    20                  23          6325181505           село Шубіне     

       

Група платників, категорія/цільове призначення  

земельних ділянок 

Розмір пільги  

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

- Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб: 

- інваліди першої і другої групи1; 

- фізичні особи, які виховують трьох і більше дітей віком до 18 

років1; 

- пенсіонери (за віком) 1; 

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія Закону України 

«Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту» 1; 
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- фізичні особи, визнані законом особами, які постраждали  

-  

- внаслідок Чорнобильської катастрофи1; 

- Звільнення від сплати податку за земельні ділянки, передбачене 

для відповідної категорії фізичних осіб пунктом 281.1 цієї статті, 

поширюється на земельні ділянки за кожним видом використання у 

межах граничних норм: 

-  для ведення особистого селянського господарства - у розмірі не 

більш як 2 гектари; 

- для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка): 

-  у селах - не більш як 0,25 гектара, в селищах - не більш як 0,15 

гектара; 

- для індивідуального дачного будівництва - не більш як 0,10 

гектара; 

- для будівництва індивідуальних гаражів - не більш як 0,01 гектара; 

для ведення садівництва - не більш як 0,12 гектара. 

Від сплати податку звільняються на період дії єдиного податку 

четвертої групи власники земельних ділянок, земельних часток 

(паїв) та землекористувачі за умови передачі земельних ділянок та 

земельних часток (паїв) в оренду платнику єдиного податку 

четвертої групи. 

Якщо фізична особа, визначена у пункті 281.1 цієї статті, станом на 

1 січня поточного року має у власності декілька земельних ділянок 

одного виду використання, площа яких перевищує межі граничних 

норм, визначених пунктом 281.2 цієї статті, така особа до 1 травня 

поточного року подає письмову заяву у довільній формі до 

контролюючого органу за місцем знаходження будь-якої земельної 

ділянки про самостійне обрання/зміну земельних ділянок для 

застосування пільги (далі - заява про застосування пільги). 

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з 

базового податкового (звітного) періоду, в якому подано таку 

заяву, та діє до початку місяця, що настає за місяцем подання нової 

заяви про застосування пільги. 

У разі подання фізичною особою, яка станом на 1 січня поточного 

року має у власності декілька земельних ділянок одного виду 

використання, заяви про застосування пільги після 1 травня 

поточного року пільга починає застосовуватися до обраних 

земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду. 

Якщо право на пільгу у фізичної особи, яка має у власності 

декілька земельних ділянок одного виду використання, виникає 

протягом календарного року та/або фізична особа, визначена 

у пункті 281.1 цієї статті, набуває право власності на земельну 

ділянку/земельні ділянки одного виду використання, така особа 

подає заяву про застосування пільги до контролюючого органу за 

місцем знаходження будь-якої земельної ділянки протягом 30 

календарних днів з дня набуття такого права на пільгу та/або права 

власності. 

Пільга починає застосовуватися до обраних земельних ділянок з 
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урахуванням вимог пункту 284.2 статті 284 цього Кодексу та діє до 

початку місяця, що настає за місяцем подання нової заяви про 

застосування пільги. 

У разі недотримання фізичною особою вимог абзацу першого 

цього пункту пільга починає застосовуватися до обраних 

земельних ділянок з наступного податкового (звітного) періоду. 

Пільги щодо сплати податку для юридичних осіб: 

- органи місцевого самоврядування, військові формування, утворені 

відповідно до законів України, Збройні Сили України, 

підприємства, заклади, установи які повністю утримуються за 

рахунок коштів державного або місцевих бюджетів;  

житлово-будівельні кооперативи, житлові кооперативи та 

об'єднання (асоціації, товариства) співвласників багатоквартирних 

будинків; 

- комунальні підприємства, які підпорядковуються Безлюдівській 

селищній раді; 

санаторно-курортні та оздоровчі заклади громадських об’єднань 

осіб з інвалідністю, реабілітаційні установи громадських об’єднань 

осіб з інвалідністю; 

 громадські об’єднання осіб з інвалідністю України, підприємства 

та організації, які засновані громадськими об’єднаннями осіб з 

інвалідністю та спілками громадських об’єднань осіб з 

інвалідністю і є їх повною власністю, де протягом попереднього 

календарного місяця кількість осіб з інвалідністю, які мають там 

основне місце роботи, становить не менш як 50 відсотків 

середньооблікової чисельності штатних працівників облікового 

складу за умови, що фонд оплати праці таких осіб з інвалідністю 

становить протягом звітного періоду не менш як 25 відсотків суми 

загальних витрат на оплату праці. 

Зазначені підприємства та організації громадських об’єднань 

осіб з інвалідністю мають право застосовувати цю пільгу за 

наявності дозволу на право користування такою пільгою, який 

надається уповноваженим органом відповідно до Закону 

України "Про основи соціальної захищеності осіб з інвалідністю в 

Україні". 

У разі порушення вимог цієї норми зазначені громадські 

об’єднання осіб з інвалідністю, їх підприємства та організації 

зобов’язані сплатити суми податку за відповідний період, 

проіндексовані з урахуванням інфляції, а також штрафні санкції 

згідно із законодавством; 

бази олімпійської та паралімпійської підготовки, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

дошкільні та загальноосвітні навчальні заклади незалежно від 

форми власності і джерел фінансування, заклади культури, науки 

(крім національних та державних дендрологічних парків) (за умови 

використання за цільовим призначенням), освіти, охорони 

здоров’я, соціального захисту, фізичної культури та спорту, які 

повністю утримуються за рахунок коштів державного або місцевих 
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бюджетів. 

державні та комунальні дитячі санаторно-курортні заклади та 

заклади оздоровлення і відпочинку, а також дитячі санаторно-

курортні та оздоровчі заклади України, які знаходяться на балансі 

підприємств, установ та організацій, які є неприбутковими і 

внесені контролюючим органом до Реєстру неприбуткових установ 

та організацій. У разі виключення таких підприємств, установ та 

організацій з Реєстру неприбуткових установ та організацій 

декларація подається платником податку протягом 30 календарних 

днів з дня виключення, а податок сплачується починаючи з місяця, 

наступного за місяцем, в якому відбулося виключення з Реєстру 

неприбуткових установ та організацій; 

державні та комунальні центри олімпійської підготовки, школи 

вищої спортивної майстерності, центри фізичного здоров’я 

населення, центри з розвитку фізичної культури і спорту осіб з 

інвалідністю, дитячо-юнацькі спортивні школи, а також центри 

олімпійської підготовки, школи вищої спортивної майстерності, 

дитячо-юнацькі спортивні школи і спортивні споруди 

всеукраїнських фізкультурно-спортивних товариств, їх місцевих 

осередків та відокремлених підрозділів, що є неприбутковими та 

включені до Реєстру неприбуткових установ та організацій, за 

земельні ділянки, на яких розміщені їх спортивні споруди. У разі 

виключення таких установ та організацій з Реєстру неприбуткових 

установ та організацій, декларація подається платником податку 

протягом 30 календарних днів з дня виключення, а податок 

сплачується починаючи з місяця, наступного за місяцем, в якому 

відбулося виключення з Реєстру неприбуткових установ та 

організацій. 
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Особливості оподаткування платою за землю 

 

Селищна рада може встановлювати додаткові пільги щодо земельного податку.  

Нові зміни до рішень щодо наданих пільг зі сплати земельного податку надаються 

відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням земельної ділянки до 1 числа 

першого місяця кварталу, що настає за звітним кварталом, у якому відбулися зазначені 

зміни. 

Якщо право на пільгу у платника виникає протягом року, то він звільняється від 

сплати податку починаючи з місяця, що настає за місяцем, у якому виникло це право. У разі 

втрати права на пільгу протягом року податок сплачується починаючи з місяця, що настає за 

місяцем, у якому втрачено це право. 

Якщо платники податку, які користуються пільгами з цього податку, надають в 

оренду земельні ділянки, окремі будівлі, споруди або їх частини, податок за такі земельні 

ділянки та земельні ділянки під такими будівлями (їх частинами) сплачується на загальних 

підставах з урахуванням прибудинкової території. 

Ця норма не поширюється на бюджетні установи у разі надання ними будівель, 

споруд (їх частин) в тимчасове користування (оренду) іншим бюджетним установам, 

дошкільним, загальноосвітнім навчальним закладам незалежно від форм власності і джерел 

фінансування. 

Плата за землю за земельні ділянки, надані гірничодобувним підприємствам для 

видобування корисних копалин та розробки родовищ корисних копалин, справляється у 

розмірі 25 відсотків податку, обчисленого відповідно до статей 274 і 277 цього Кодексу. 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n6776
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17/conv#n6807


  Інформація про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) власникам 

земельних часток (паїв) на підставі рішень органу місцевого самоврядування, прийнятих у 

попередньому році, надається відповідному контролюючому органу за місцезнаходженням 

земельних ділянок до 1 лютого поточного року. 

У разі внесення змін органами місцевого самоврядування до раніше прийнятих рішень 

органу місцевого самоврядування про виділення земельних ділянок у натурі (на місцевості) 

власникам земельних часток (паїв) інформація про такі зміни надається відповідному 

контролюючому органу за місцезнаходженням земельних ділянок протягом 30 календарних 

днів з дня їх внесення. 

Така інформація надається в електронному вигляді у порядку та за формою, 

затвердженими Кабінетом Міністрів України. 

___________________________________________________________________________ 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2 статті 30, 

статей 281 і 282 Податкового кодексу України. У разі встановлення пільг, відмінних на територіях різних 

населених пунктів адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом пільги 

затверджуються окремо. 
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ПРОЄКТ 

                                                            
 

   УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

від 14 липня 2022  року  

 

Про затвердження звіту 

про виконання бюджету 

Безлюдівської селищної 

територіальної громади за 

І квартал 2022 року 

(20526000000)              

(код бюджету) 

 

         Відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши та 

обговоривши інформацію про результати виконання доходної та видаткової 

частини селищного бюджету за І квартал 2022 рік, враховуючи висновки 

постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної 

власності, селищна рада  

                                                 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Безлюдівської селищної 

територіальної громади за І квартал 2022 рік: 

- по доходах у сумі 51 308 715,14 грн., в тому числі: загального фонду  -                    

51 083 802,56 грн., спеціального фонду в сумі –  224 912,58 грн. згідно додатку 

№1. 

- по видатках у сумі – 44 671 852,33 грн., у тому числі: 

загального фонду – 44 492 655,59 грн., спеціального фонду – 179 196,74 грн. 

згідно додатку №2. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

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

 

Безлюдівський селищний голова                                      Микола КУЗЬМІНОВ 

Рішення підготував: начальник фінансового відділу Пожидаєва М. тел. (057) 749-61-04 

 



Пояснювальна записка 

до звіту про виконання бюджету  

Безлюдівської селищної територіальної громади 

 за І квартал 2022 рік 

(20526000000) 
(код бюджету) 

 

Про виконання дохідної  частини бюджету Безлюдівської селищної 

територіальної громади 

 за І квартал 2022 року 

 

Доходна частина за І квартал 2022 року загального та спеціального фондів 

селищного бюджету Безлюдівської селищної ради (враховуючи міжбюджетні 

трансферти) виконана у сумі  51 308 715,14 грн. що складає 114,22% до 

уточненого плану – 44 920 660,00 грн., у тому числі: загальний фонд –

51 083 802,56 грн., що складає 115,56 % до уточненого плану, до спеціального 

фонду – 224 912,58 грн., що складає 31,45% до уточненого плану. 

Обсяг отриманих трансфертів загального та спеціального фондів склав у 

сумі  11 279 940,00 грн., у тому числі: 

- базова дотація – 732 300,00 грн.; 

          - 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 – 2 400,00 грн.;  

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 

10 138 200,00 грн.; 

-  дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 249 300,00 грн. 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 157 740,00 грн.. 

 

Одним з основних джерел надходжень загального фонду є податок та збір 

на доходи фізичних осіб. 

За І квартал 2022 року отримано у сумі 25 908 156,27 грн. даного податку, 

при плані 19 160 200,00 грн., що складає виконання на 135,22% до планових 

призначень. До складу податку на доходи фізичних осіб входять: 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді заробітної плати – 23 685 455,25 грн. 

(135,35% до плану). Основними бюджетоутворюючими платниками з податку 

на доходи з фізичних осіб є: ТОВ "ОМЕГА", Відділ освіти Безлюдівської с/р, 

ТОВ "ЛОГІСТИК ЮНІОН", ТОВ "ГУД ВІН ХХІ, ТОВ "АПК "НОВААГРО", 

ПП «Транс логістик», ПП "ТРАНС-СЕРВІС", ТОВ "IМПУЛЬС-СХIД"; 

- 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  – 



779 070 ,09 грн. (89,55% до плану), надходить від ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС 

УКРАЇНИ (№100)", ДУ "Темнівська виправна колонія (№100)"; 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж  заробітна плата – 1 220 555,24 грн. 

(174,32 % до плану); 

- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування – 223 075 ,69 грн. (247,86 % до плану). 

 Рентної плати  та плати за використання інших природних ресурсів 

надійшло у сумі 578 406,22 грн., що складає 148,54% до планових призначень. 

До складу податку входять: 

- рентна плата  за спеціальне використання лісових ресурсів –  291 477,55 грн. 

(166,56 % до плану) надходження від ДП «Жовтневий лісгосп»; 

- рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення – 1 422,69 грн. (129,34% до плану)  

надходження від КП "КОМУНЕНЕРГО",  КП КБСР,   ТОВ "ОМЕГА-ЦЕНТР"; 

- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу   - 

271 820,11 грн. (132,85% до плану) надходження від 

АТ"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ"; 
-  рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсату – 

13 685,87 грн. (157,31% до плану) надходження від АТ 

«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ». 

Акцизний податку надійшов у сумі  1 778 140,48 грн., що складає  63,51% 

до планових призначень. До складу податку входять такі доходи: 

- акцизний податок з вироблених  в Україні підакцизних товарів (пальне)    – 

282 471,95  грн. (56,49% до плану); 

- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 

(пальне) – 951 744,52 грн. (55,98% до плану); 

- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів – 543 924,01 грн. ( 90,65% до плану). Найбільші платники 

податку є: ТОВ "АТБ-маркет", ТОВ "ЄВРО СМАРТ ПАУЕР", ТОВ ВВКР, ФОП 

Фабрис В.М.. 

Місцеві податки і збори надійшли у загальній сумі 11 450 899,45 грн., що 

складає 110,19% до планових призначень, а саме: 

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за житлову 

та нежитлову нерухомість надійшов у сумі – 2 153 100,81 грн. (214,23% до 

плану). Найбільші платники податку є: ТОВ "ПАКГАУЗ 2020", ТОВ "ЛОКІС, 

ТОВ фірма "СТВ", ТОВ "ОМЕГА-ЦЕНТР", ТОВ "РІАЛ СЕРВІС", SANTAN 

ТОВ, ТОВ "ДМС-К", ТОВ «КРОСТРЕЙД», ТОВ «ДАНТ I К». 

Земельний податок надійшов у сумі 3 638 819,84 грн. (83,9% до плану), а 

саме:  

- земельний податок з юридичних осіб – 1 631 971 ,01 грн. (65,61% до плану). 

Найбільшими платниками земельного податку з юридичних осіб є: ДП 

«Південна залізниця», АТ "УКРЗАЛІЗНИЦЯ", ТОВ фірма "СТВ", ООО "АТБ- 

Маркет", ТОВ "ЛОКІС", ТОВ "НАРГУС", ТОВ "ОМЕГА-ЦЕНТР", ТОВ 

"ХАРКІВ-КАПІТАЛ"; 



- земельний податок з фізичних осіб – 660 006,00 грн. Найбільшими платниками 

земельного податку з фізичних осіб є: Ковальов А.А., Горобець О.П., ФОП 

Кошиков В. В. та платежі населення; 

- орендна плата з юридичних осіб – 1 269 474,22 грн. (80,60% до плану).        

Найбільшими платниками орендної плати за землю з юридичних осіб є: АТ 

"Харківське кар'єроуправління", ТОВ "МАРГУНАС-УКРАЇНА",ТОВ "ОМЕГА-

БАЗIС",  ТОВ "ДМС-К", ТОВ "САН ОЙЛ ГРУП", ППТФ "ЮСІ", АТ 

«ПСАЕМ»; 

-  орендна плата з фізичних осіб – 77 368,29 грн. (28,15% до плану), 

Найбільшими платниками орендної плати за землю з фізичних осіб є: Мельник 

Г. В., ФОП Шептура В.М., ФОП Сілко В.І. 

Транспортний податок з юридичних та  фізичних осіб у сумі 61 047,00грн.  

Єдиного податку за звітний період надійшло у сумі 5 597 931,80  грн. 

(110,85%), у тому числі: з юридичних осіб – 614 428,23 грн. (136,54%), з 

фізичних осіб у – 4 908 037,48 грн.(106,70%), з сільськогосподарських 

товаровиробників – 75 466,09 грн. Найбільшими платниками єдиного податку є: 

ТОВ "ПАКГАУЗ 2020", ТОВ "КОМУНСЕРВІС 2018", ТОВ "Український 

стандарт", ПП фірма Добриня,  ФОП Сітало Л. П., ФОП Ворохубiн А. Ю., ФОП 

Аверічева М. М., ФОП ЗИБЕНКО I.А., ФОП Новіков Р.Е., ФОП СИДОРУК 

Ю.Б., ФОП Крахоткін В.В.; 

Неподаткових надходжень за І квартал 2022 року надійшли у сумі 88 

260,14  грн.  (84,10 % до плану), а саме: 

- штрафні санкції за порушення законодавства про патентування, за порушення 

норм регулювання обігу готівки та про застосування реєстраторів 

розрахункових операцій у сфері торгівлі, громадського харчування та послуг – 

5 800,00 грн. 

- адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів – 10 

000,00  грн.; 

- плата за встановлення земельного сервітуту – 11 527,98 грн. (66,25 % до 

плану); 

- плата за надання адміністративних послуг – 5 350,12 грн. (148,61 % до плану); 

- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень – 16 090,00 грн. (38,68% до плану); 

- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності –             

16 491,44 грн. (72,33 % до плану); 

- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, 

у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування – 519,60 грн. 

(29,69 % до плану); 

- державне мито, пов`язане з видачею та оформленням закордонних паспортів 

(посвідок) та паспортів громадян України – 221,00 грн.; 

- інші надходження – 22 260,00 грн. (144,55% до плану). 

  



По спеціальному фонду до  селищного бюджету Безлюдівської селищної 

ради  за І квартал 2022 року надійшло коштів  у сумі 224 912,58 грн., що складає 

виконання на 31,45% до планових призначень в т. ч.: 

- екологічний податок – 15 415,74 грн., (367,04% до плану); 

- власні надходження в сумі 155 941,84грн., (24,11% до плану). Плата за 

послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною 

діяльність; 

- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 

що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим – 16 000,00 грн., 

(83,33% до плану). Кошти від продажу земельних ділянок надійшли від ТОВ 

«IЗУМРУД С», ФОП Кошиков В. В.; 

- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади  - 

37 555,00 грн., (83,46% до плану). 

 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

 

На утримання галузі «Державне управління», до якої входить 

Безлюдівська селищна рада, Служба у справах дітей, Фінансовий відділ та 

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради за звітний період було витрачено із 

загального фонду бюджету Безлюдівської селищної територіальної громади 

9 022 855,98 грн. (72,78% до плану), з них на заробітну плату з нарахуваннями – 

6 757 080,63 грн. (73,41% до плану), на оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв на суму 2 063 625,37 грн. (96,47% до плану); 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) за звітний 

період не здійснювались. 

Видатки по захищеним статям здійснювалися протягом 1 кварталу 2022 

року першочергово, у відповідності до вимог статті 77 Бюджетного Кодексу 

України та враховуючи умови воєнного часу, в повному обсязі. 
Станом на 01.04.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 

загальному фонду у сумі 32 090,12 грн., термін оплати якої не настав.  

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 

 

 

ОСВІТА 

 

Реалізація освітніх послуг здійснюється через мережу освітніх закладів 

Безлюдівської селищної ради, яка включає: 3 заклади дошкільної освіти, 5 

установ загальної середньої освіти, 1 центр професійного розвитку педагогічних 

працівників, 1 міжшкільний навчально-виробничий комбінат. 

У 1 кварталі 2022 року по галузі «Освіта» здійснено видатки для 

створення належних умов функціонування закладів освіти в обсязі  



26 868 978,60 грн., з них по загальному фонду – 26 690 135,81 грн. (74,88% до 

плану) та спеціальному фонду – 178 842,79 грн. (3,14% до плану). 

На заклади дошкільної освіти використано коштів: 

По загальному фонду у сумі 6 066 574,79 грн., що складає 85,44% до 

плану. Зазначені кошти були спрямовані на: 

- оплату праці та нарахування на фонд оплати праці – 2 889 531,24 грн. 

(87,51% до плану); 

- продукти харчування – 181 210,76 грн. (68,97% до плану); 

- енергоносії та інших комунальних послуг – 2 982 537,78 грн. 

(93,10% до плану). 

По спеціальному фонду касові видатки за звітний період складають – 

97 139,74 грн. (6,16% до плану). Кошти були використані на придбання 

продуктів харчування (за рахунок батьківської плати). 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 

здійснювались. 

На надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої 

освіти та міжшкільним ресурсним центром за рахунок коштів місцевого 

бюджету використано коштів: 

По загальному фонду у сумі 9 031 132,64 грн. (58,35% до плану). 

Зазначені кошти були спрямовані на оплату: 

- праці та нарахування на фонд оплати праці – 3 580 968,67 грн. 

(87,28% до плану); 

- продуктів харчування – 277 278,07 грн. (19,10% до плану); 

- енергоносіїв та інших комунальних послуг –5 150 813,90 грн. 

(60,33% до плану); 

- окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесених до заходів розвитку 6 358,00 грн. (28,20% до плану). 

По спеціальному фонду касові видатки за звітний період на оплату 

продуктів харчування (за рахунок батьківської плати) складають 81 703,05 грн. 

(11,92% до плану). 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 

здійснювались. 

На надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 

за 1 квартал 2022 року використано по загальному фонду на оплату праці та 

нарахування на ФОП – 9 750 674,15 грн. (96,18% до плану). 

На забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних центрів за рахунок 

коштів місцевого бюджету за звітний період було використано по загальному 

фонду на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці 43 624,83 грн. (11% 

до плану). 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 

здійснювались. 

 

На забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 

педагогічних працівників по загальному фонду у сумі 367 152,96 грн. (72,33% 

до плану) на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці. 



По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 

здійснювались. 

 

В цій галузі обліковуються видатки, що направляються на фінансування 

діяльності централізованих бухгалтерій Безлюдівської селищної ради та Відділу 

освіти Безлюдівської  селищної ради. 

По загальному фонду видатки складають 1 430 976,44 грн. (70,82% до 

плану) в тому числі на оплату праці та нарахувань на ФОП – 1 425 026,44 грн. 

(74,69 % до плану). 

 

Видатки по захищеним статям здійснювалися протягом 1 кварталу 2022 

року першочергово в повному обсязі, у відповідності до вимог статті 77 

Бюджетного Кодексу України та враховуючи умови воєнного часу. 
Станом на 01.04.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 

загальному фонду у сумі 128 524,83 грн., термін оплати якої не настав.  

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

 

За звітний період в рамках галузі «Охорона здоров’я" на утримання  

Комунального некомерційного підприємства Безлюдівської селищної ради 

"Центр первинної медичної допомоги № 3 Харківського району" та на 

виконання інших заходів в рамках селищних цільових програм в охороні 

здоров’я з селищного бюджету здійснено фінансування видатків по загальному 

фонду у сумі 307 326,15 (27,22% до плану). 

Кошти загального фонду, що складають 306 768,17 грн. (37,17% від 

плану), було спрямовано на оплату енергоносіїв.  

На виконання заходів Регіональної програми «Онкологія» спрямовано 

видатки загального фонду у сумі 557,98 грн. (1,86% до плану) для придбання 

препаратів для онкологічних хворих. 

За спеціальним фондом бюджету Безлюдівської селищної територіальної 

громади видатки в цій галузі не планувались і, відповідно, не здійснювались. 
Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованості 

відсутні. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

 

Основними цілями реалізації державної політики у сфері соціального 

захисту та соціального забезпечення є підвищення ефективності управління 

бюджетними коштами на підтримку соціально вразливих верств населення, 

подальше реформування сфери надання соціальних послуг та соціального 

захисту.  

Так, у 1 кварталі 2022 року: 



- на надання пільг окремим категоріям громадян, які мешкають на 

території Безлюдівської селищної ради, з оплати послуг зв’язку здійснено 

фінансування у сумі 1 894,52 грн. (25,26% до плану); 

- на компенсаційні виплати за пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян, які мешкають на території 

Безлюдівської селищної ради, профінансовано кошти у сумі  313 870,00 грн. 

(33,34% до плану), в тому числі в розрізі перевізників: ПП «Транссервіс» –       

270 012,00 грн., ТОВ «Авто - ОВІ» – 43 858,00 грн. 

 

На забезпечення надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги, за 2022 рік профінансовано 12 983,45 грн. (21,01% до 

плану).  

 

Видатки бюджету Безлюдівської селищної територіальної громади на 

утримання комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» за звітний 

період по загальному фонду складають 1 436 500,96 грн. (60,86% до плану)  та 

спеціальному фонду (власні надходження) – 353,95 грн. (0,32%до плану) на 

оплату праці та нарахування на фонд оплати праці. 

 

Відповідно до Програми соціального захисту населення сіл та селищ, що 

увійшли до складу Безлюдівської селищної ради використано 298 500,00 грн. на 

виплату матеріальної допомоги малозабезпеченим верстам населення.  

 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) видатки в  

галузі «Соціальний захист та соціальне забезпечення» не планувались і, 

відповідно, не здійснювались. 

 

Видатки по захищеним статям здійснювалися протягом 1 кварталу 2022 

року першочергово в повному обсязі, у відповідності до вимог статті 77 

Бюджетного Кодексу України та враховуючи умови воєнного часу. 
Станом на 01.04.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 

загальному фонду у сумі 270 012,00 грн., термін оплати якої не настав.  

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

 

 Забезпечення діяльності бібліотек 

 

Видатки загального фонду за звітний період 2022 року на утримання 5-ти 

бібліотечних закладів, складають 499 134,32 грн. (63,25% від плану), в тому 

числі: 

заробітна плата – 170 878,77 грн. (87,75% від плану), 



нарахування на оплату праці – 32 065,87 грн. (74,85% від плану), 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 294 944,68 грн. (94,44% від 

плану). 

За спеціальним фондом бюджету Безлюдівської селищної територіальної 

громади видатки в цій галузі не планувались і, відповідно, не здійснювались. 
Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованості 

відсутні. 

 

 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

 

На утримання 1 будинку культури та 2 клубів, на які покладено функції 

забезпечення інформування і задоволення творчих потреб громадян, їх 

естетичного виховання, розвитку та духовного збагачення, залучення населення 

до надбань національної і світової історико-культурної спадщини, видатки 

загального фонду за звітний період складають 1 741 456,99 грн. (77,55% від 

плану), в тому числі: 

заробітна плата – 595 983,23 грн. (78,40% від плану), 

нарахування на оплату праці – 139 451,77 грн. (81,17% від плану), 

оплата окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку – 2 200,00 (2,89% до плану) на реалізацію 

святкових заходів; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 1 000 213,99 грн. (96,67% від 

плану). 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 

здійснювались. 
Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованості 

відсутні. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

 

По галузі «Фізична культура і спорт» у 1 кварталі 2022 року по 

загальному фонду витрачено на: 

- проведення спортивної роботи в регіоні 55 300,00 грн. (66,80% до плану) 

на придбання спортивного інвентарю для футбольної команди; 

- розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (ДЮСШ) –                    

672 288,82 грн. (88,75% до плану) на оплату праці та нарахування на ФОП 

працівникам комунального закладу «Дитячо-юнацька спортивна школа з видів 

спорту № 1».  

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) по галузі 

«Фізична культура і спорт» не здійснювались.  
Станом на 01.04.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованості 

відсутні. 

 

 



ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

 

В рамках цієї галузі у 1 кварталі 2022 року було витрачено кошти : 

- на фінансову підтримку комунальному підприємству 

«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради у сумі 1 635 668,91 грн. (47,22% 

від плану);  

- на утримання працівників благоустрою населених пунктів, а саме на  

заробітну плату – 276 355,14 грн. (88,64%), та нарахування на оплату праці –    

55 371,59 грн. (80,73% до плану); 

- на оплату енергоносіїв (вуличне освітлення) – 234 035,86 грн. 

(29,80% до плану). 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 

здійснювались. 

Видатки по захищеним статям здійснювалися протягом 1 кварталу 2022 

року першочергово в повному обсязі, у відповідності до вимог статті 77 

Бюджетного Кодексу України та враховуючи умови воєнного часу. 
Станом на 01.04.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 

загальному фонду у сумі 80 736,40 грн., термін оплати якої не настав.  

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 

 

 

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

Пріоритетними напрямками в галузі «Економічна діяльність» є реалізація 

цілей державної політики та власних повноважень органів місцевого 

самоврядування в сфері утримання та розвитку автомобільних доріг забезпечить 

стале функціонування та покращення стану інфраструктури автомобільних 

доріг загального користування місцевого значення, підвищення на них рівня 

безпеки руху, швидкості, комфортності та економічності перевезень. 

 На утримання та розвиток інших об’єктів транспортної 

інфраструктури, а саме на утримання світлофора в сел. Безлюдівка видатки 

загального фонду складають 3 000,00 грн. (31,39% до плану). 

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету видатки загального 

фонду складають 51 275,00 грн. (11,07% до плану) на оплату послуг з 

прибирання дорогі від снігу на території Безлюдівської селищної територіальної 

громади. 

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 

здійснювались. 

Протягом 1 кварталу 2022 року видатки здійснювалися у відповідності до 

вимог статті 77 Бюджетного Кодексу України та враховуючи умови воєнного 

часу. 
Станом на 01.04.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 

загальному фонду у сумі 39 338,87 грн., термін оплати якої не настав.  



Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні. 

 

Інша діяльність 

 

По галузі «Інша діяльність» у 1 кварталі 2022 року по загальному фонду 

витрачено на: 

- на забезпечення діяльності місцевої пожежної команди №3 видатки 

загального фонду складають 695 905,09 грн. (73,06% до плану), в тому числі: 

заробітна плата – 301 644,96 грн. (67,63%), 

нарахування на оплату праці – 69 164,00 грн. (70,48%) 

оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв – 317 936,13 грн. (96,22% до 

плану). 

За спеціальним фондом селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 

видатки не планувались і, відповідно, не здійснювались. 

Обсяг резервного фонду селищного бюджету затверджений на 2022 рік 

складає  500 000 грн., кошти резервного фонду не використовувались. 

 

Міжбюджетні трансферти 

 

Відповідно до угод про міжбюджетні трансферти за звітний період 

здійснено фінансування цільових субвенцій, а саме: 

- Південній міській раді на утримання ставок керівників гуртків та 

адміністративного персоналу Центру дитячої та юнацької творчості Південної 

міської ради  у сумі 497 796,00 гр.; 

- Височанській селищній раді для відшкодування витрат на оплату праці 

викладачів КЗ «Бабаївська школа мистецтв Височанської селищної ради у сумі 

65 235,00 грн.; 

- Мереф’янській міській раді для функціонування постійно-діючої 

військово-лікарської комісії при Харківському РТЦК та СП, до складу якої 

входять лікарі КНП «Мереф’янська центральна районна лікарня»  у сумі 

195 778,00 грн. 

  

 

Начальник фінансового відділу   

Безлюдівської селищної ради                                               Марина ПОЖИДАЄВА 

 

 

 



                                                                                         (код бюджету)                                                                                            

,

Код 

бюджетної 

класифікації Найменування Річний план

Уточнений 

річний план

Уточнений 

план на 

період

Фактично 

надійшло

(+/-) 

відхилення до 

уточненого 

плану

% 

виконан 

ня до 

уточнено 

го плану

11010100

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із доходів 

платника податку у 

вигляді заробітної 

плати 87000000,00 87000000,00 17500000,00 23685455,25 6185455,25 135.35

11010200

Податок на доходи 

фізичних осіб з 

грошового 

забезпечення, 

грошових винагород 

та інших виплат, 

одержаних 

військовослужбовцям

и та особами 

рядового і 

начальницького 

складу, що 

сплачується 

податковими 

агентами 3500000,00 3500000,00 870000,00 779070,09 -90929,91 89.55

11010400

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

податковими 

агентами, із доходів 

платника податку 

інших ніж заробітна 

плата 2800000,00 2800000,00 700200,00 1220555,24 520355,24 174.32

11010500

Податок на доходи 

фізичних осіб, що 

сплачується 

фізичними особами за 

результатами річного 

декларування 500000,00 500000,00 90000,00 223075,69 133075,69 247.86

до рішення XХ сесії VIІІ скликання

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Виконання доходів бюджету Безлюдівської селищної територіальної громади                                                                                                                                           

за І квартал 2022 року

Додаток №1

(20526000000)

(код бюджету)

Про затвердження звіту про виконання бюджету Безлюдівської селищної територіальної 

громади за І квартал 2022 року

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 р.



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) 700000,00 700000,00 175000,00 291477,55 116477,55 166.56

13030100

Рентна плата за 

користування 

надрами для 

видобування інших 

корисних копалин 

загальнодержавного 

значення 4500,00 4500,00 1100,00 1422,69 322,69 129.34

13030800

Рентна плата за 

користування 

надрами для 

видобування 

природного газу 850000,00 850000,00 204600,00 271820,11 67220,11 132.85

13030900

Рентна плата за 

користування 

надрами для 

видобування газового 

конденсату 31100,00 31100,00 8700,00 13685,87 4985,87 157.31

14021900 Пальне 2200000,00 2200000,00 500000,00 282471,95 -217528,05 56.49

14031900 Пальне 7000000,00 7000000,00 1700000,00 951744,52 -748255,48 55.98

14040000

Акцизний податок з 

реалізації суб’єктами 

господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів 2400000,00 2400000,00 600000,00 543924,01 -56075,99 90.65

18010100

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений 

юридичними 

особами, які є 

власниками об`єктів 

житлової нерухомості 20000,00 20000,00 5000,00 6445,75 1445,75 128.91

18010200

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об`єктів 

житлової нерухомості 200000,00 200000,00 0,00 8547,07 8547,07 0.00



18010300

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений фізичними 

особами, які є 

власниками об`єктів 

нежитлової 

нерухомості 860000,00 860000,00 0,00 31080,60 31080,60 0.00

18010400

Податок на нерухоме 

майно, відмінне від 

земельної ділянки, 

сплачений  

юридичними 

особами, які є 

власниками об`єктів 

нежитлової 

нерухомості 10800000,00 10800000,00 1000000,00 2107027,39 1107027,39 210.70

18010500

Земельний податок з 

юридичних осіб 9950000,00 9950000,00 2487300,00 1631971,04 -855328,96 65.61

18010600

Орендна плата з 

юридичних осіб 6300000,00 6300000,00 1575000,00 1269474,22 -305525,78 80.60

18010700

Земельний податок з 

фізичних осіб 1200000,00 1200000,00 0,00 660006,29 660006,29 0.00

18010900

Орендна плата з 

фізичних осіб 1100000,00 1100000,00 274800,00 77368,29 -197431,71 28.15

18011000

Транспортний 

податок з фізичних 

осіб 0,00 0,00 0,00 4797,00 4797,00 0.00

18011100

Транспортний 

податок з юридичних 

осіб 0,00 0,00 0,00 56250,00 56250,00 0.00

18050300

Єдиний податок з 

юридичних осіб 1800000,00 1800000,00 450000,00 614428,23 164428,23 136.54

18050400

Єдиний податок з 

фізичних осіб 18500000,00 18500000,00 4600000,00 4908037,48 308037,48 106.70

18050500

Єдиний податок з 

сільськогосподарськи

х товаровиробників,  

у яких частка 

сільськогосподарсько

го товаровиробництва 

за попередній 

податковий (звітний) 

рік дорівнює або 

перевищує 

75 відсотків 500000,00 500000,00 0,00 75466,09 75466,09 0.00



21080900

Штрафні санкції за 

порушення 

законодавства про 

патентування, за 

порушення норм 

регулювання обігу 

готівки та про 

застосування 

реєстраторів 

розрахункових 

операцій у сфері 

торгівлі, 

громадського 

харчування та послуг 0,00 0,00 0,00 5800,00 5800,00 0.00

21081500

Адміністративні 

штрафи та штрафні 

санкції за порушення 

законодавства у сфері 

виробництва та обігу 

алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 0,00 0,00 0,00 10000,00 10000,00 0.00

21081700

Плата за 

встановлення 

земельного сервітуту 70000,00 70000,00 17400,00 11527,98 -5872,02 66.25

22010300

Адміністративний 

збір за проведення 

державної реєстрації 

юридичних осіб,  

фізичних осіб – 

підприємців та 

громадських 

формувань 10000,00 10000,00 2400,00 0,00 -2400,00 0.00

22012500

Плата за надання 

інших 

адміністративних 

послуг 15100,00 15100,00 3600,00 5350,12 1750,12 148.61

22012600

Адміністративний 

збір за державну 

реєстрацію речових 

прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень 190000,00 190000,00 41600,00 16090,00 -25510,00 38.68

22080400

Надходження від 

орендної плати за 

користування 

майновим 

комплексом та іншим 

майном, що 

перебуває в 

комунальній 

власності 92200,00 92200,00 22800,00 16491,44 -6308,56 72.33

22090100

Державне мито, що 

сплачується за місцем 

розгляду та 

оформлення 

документів, у тому 

числі за оформлення 

документів на 

спадщину і дарування 

 9000,00 9000,00 1750,00 519,60 -1230,40 29.69



22090400

Державне мито, 

пов`язане з видачею 

та оформленням 

закордонних 

паспортів (посвідок) 

та паспортів громадян 

України  0,00 0,00 0,00 221,00 221,00 0.00

24060300 Інші надходження  62200,00 62200,00 15400,00 22260,00 6860,00 144.55

41020100 Базова дотація 2929500,00 2929500,00 732300,00 732300,00 0,00 100.00

41021000

Додаткова дотація з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

на компенсацію втрат 

доходів місцевих 

бюджетів внаслідок 

наданих державою 

податкових пільг зі 

сплати земельного 

податку суб`єктам 

космічної діяльності 

та літакобудування 9700,00 9700,00 2400,00 2400,00 0,00 100.00

41033900

Освітня субвенція з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 43888100,00 43888100,00 10138200,00 10138200,00 0,00 100.00

41040200

Дотація з місцевого 

бюджету на 

здійснення переданих 

з державного 

бюджету видатків з 

утримання закладів 

освіти та охорони 

здоров`я за рахунок 

відповідної 

додаткової дотації з 

державного бюджету 997200,00 997200,00 249300,00 249300,00 0,00 100.00

41053900

Інші субвенції з 

місцевого бюджету 1492489,00 1492489,00 236610,00 157740,00 -78870,00 66.67

Усього (без врахування трансфертів)158664100,00 158664100,00 32846650,00 39803862,56 6957212,56 121.18

Усього 207981089,00 207981089,00 44205460,00 51083802,56 6878342,56 115.56



Код 

бюджетної 

класифікації Найменування Річний план

Уточнений 

річний план

Уточнений 

план на 

період

Фактично 

надійшло

(+/-) 

відхилення до 

уточненого 

плану

% 

виконання 

до 

уточненог

19010100

Екологічний податок, 

який справляється за 

викиди в атмосферне 

повітря 

забруднюючих 

речовин 

стаціонарними 

джерелами 

забруднення (за 

винятком викидів в 

атмосферне повітря 

двоокису вуглецю) 14000 14000 3500 15103,48 11603,48 431.53

19010200

Надходження від 

скидів забруднюючих 

речовин 

безпосередньо у водні 

об`єкти 0 0 0 70,11 70,11 0.00

19010300

Надходження від 

розміщення відходів 

у спеціально 

відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, 

крім розміщення 

окремих видів 

відходів як вторинної 

сировини 3000 3000 700 242,15 -457,85 34.59

25010100

Плата за послуги, що 

надаються 

бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю 2372312 2372312 646800 155941,84 -490858,16 24,11

33010100

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарсь

кого призначення, що 

перебувають у 

державній або 

комунальній 

власності, та 

земельних ділянок, 

які знаходяться на 

території Автономної 

Республіки Крим 77000 77000 19200 16000 -3200 83.33

50110000

Цільові фонди, 

утворені Верховною 

Радою Автономної 

Республіки Крим, 

органами місцевого 

самоврядування та 

місцевими органами 

виконавчої влади  180000 180000 45000 37555 -7445 83.46

Усього (без врахування трансфертів)2646312 2646312 715200 224912,58 -490287,42 31,45

Усього 2646312 2646312 715200 224912,58 -490287,42 31,45

СПЕЦІАЛЬНИ ФОНД



Безлюдівський селищний голова                                      Микола КУЗЬМІНОВ



0150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

10108090,00 7469545,31 73,90% -2638544,69

0160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

2289635,00 1553310,67 67,84% -736324,33

1010 Надання дошкільної освіти 7100261,00 6066574,79 85,44% -1033686,21

1021 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти

14191497,00 8155747,63 57,47% -6035749,37

1026 Надання загальної середньої 

освіти міжшкільними 

ресурсними центрами

1287133,00 875385,01 68,01% -411747,99

1031 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти

10138200,00 9750674,15 96,18% -387525,85

1141 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти

2020548,00 1430976,44 70,82% -589571,56

1142 Інші програми та заходи у сфері 

освіти

1810,00 0,00 0,00% -1810,00

1151 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету

396514,00 43624,83 11,00% -352889,17

Виконання видатків бюджету Безлюдівської селищної територіальної громади                                                   

за І квартал 2022 року

Загальний фонд

Уточнений 

план з початку 

року

Виконання за 

І квартал 2022 

рік

% 

виконан

ня до 

плану з 

початку 

року

Код Найменування

Додаток № 2

до рішення XХ сесії VIІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 р.

Про затвердження звіту про виконання бюджету Безлюдівської селищної 

територіальної громади за І квартал 2022 року

Відхилення

(20526000000)

                                                                                         (код бюджету)                                                                                            



1160 Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників

507619,00 367152,96 72,33% -140466,04

2111 Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги

825342,00 306768,17 37,17% -518573,83

2142 Програми і централізовані 

заходи боротьби з 

туберкульозом

198270,00 0,00 0,00% -198270,00

2145 Централізовані заходи з 

лікування онкологічних хворих

30000,00 557,98 1,86% -29442,02

2152 Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я

75280,00 0,00 0,00% -75280,00

3031 Надання інших пільг окремим 

категоріям громадян відповідно 

до законодавства

2655,00 0,00 0,00% -2655,00

3032 Надання пільг окремим 

категоріям громадян з оплати 

послуг зв'язку

7500,00 1894,52 25,26% -5605,48

3033 Компенсаційні виплати на 

пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим 

категоріям громадян

941310,00 43858,00 4,66% -897452,00

3035 Компенсаційні виплати за 

пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на 

залізничному транспорті

13500,00 0,00 0,00% -13500,00

3160 Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої 

допомоги

61795,00 12983,45 21,01% -48811,55

3241 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

2360186,00 1436500,96 60,86% -923685,04

3242 Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

310000,00 298500,00 96,29% -11500,00

4030 Забезпечення діяльності 

бібліотек

789160,00 499134,32 63,25% -290025,68



4060 Забезпечення діяльності палаців 

i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

2245680,00 1741456,99 77,55% -504223,01

5011 Проведення навчально-

тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

82780,00 55300,00 66,80% -27480,00

5031 Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

757518,00 672288,82 88,75% -85229,18

6014 Забезпечення збору та 

вивезення сміття і відходів

263050,00 0,00 0,00% -263050,00

6020 Забезпечення функціонування 

підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

3463673,00 1635668,91 47,22% -1828004,09

6030 Організація благоустрою 

населених пунктів

1798178,00 565762,59 31,46% -1232415,41

7130 Здійснення  заходів із 

землеустрою

11250,00 0,00 0,00% -11250,00

7370 Реалізація інших заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку територій

148491,00 0,00 0,00% -148491,00

7442 Утримання та розвиток інших 

об’єктів транспортної 

інфраструктури

9558,00 3000,00 31,39% -6558,00

7461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

463108,00 51275,00 11,07% -411833,00

7680 Членські внески до асоціацій 

органів місцевого 

самоврядування

34000,00 0,00 0,00% -34000,00

8130 Забезпечення діяльності 

місцевої пожежної охорони

952487,00 695905,09 73,06% -256581,91

8710 Резервний фонд місцевого 

бюджету

250000,00 0,00 0,00% -250000,00

9770 Інші субвенції з місцевого 

бюджету

758809,00 758809,00 100,00% 0,00

9800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

100000,00 0,00 0,00% -100000,00

64994887,00 44492655,59 68,46% -20502231,41ВСЬОГО:



0150 Організаційне, інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад

310500,00 0,00 0,00% -310500,00

0160 Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

20000,00 0,00 0,00% -20000,00

1010 Надання дошкільної освіти 4080754,00 97139,74 2,38% -3983614,26

1021 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти

1285600,00 81703,05 6,36% -1203896,95

1026 Надання загальної середньої 

освіти міжшкільними 

ресурсними центрами

250000,00 0,00 0,00% -250000,00

1151 Забезпечення діяльності 

інклюзивно-ресурсних центрів 

за рахунок коштів місцевого 

бюджету

75000,00 0,00 0,00% -75000,00

1160 Забезпечення діяльності центрів 

професійного розвитку 

педагогічних працівників

8000,00 0,00 0,00% -8000,00

3241 Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення

110612,00 353,95 0,32% -110258,05

4060 Забезпечення діяльності палаців 

i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

1000000,00 0,00 0,00% -1000000,00

5031 Утримання та навчально-

тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких 

спортивних шкіл

23000,00 0,00 0,00% -23000,00

6011 Експлуатація та технічне 

обслуговування житлового 

фонду

139213,00 0,00 0,00% -139213,00

Відхилення

Спеціальний фонд (разом)

Код Найменування

Уточнений 

план з початку 

року

Виконання за 

І квартал 2022 

рік

% 

виконан

ня до 

плану з 

початку 

року



6030 Організація благоустрою 

населених пунктів

1093576,00 0,00 0,00% -1093576,00

7321 Будівництво освітніх установ та 

закладів

642200,00 0,00 0,00% -642200,00

7324 Будівництво установ та закладів 

культури

44079,00 0,00 0,00% -44079,00

7461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету

2000000,00 0,00 0,00% -2000000,00

7650 Проведення експертної  

грошової  оцінки  земельної 

ділянки чи права на неї

10000,00 0,00 0,00% -10000,00

7691 Виконання заходів за рахунок 

цільових фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами 

місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої 

влади

45000,00 0,00 0,00% -45000,00

8330 Інша діяльність у сфері екології 

та охорони природних ресурсів

4200,00 0,00 0,00% -4200,00

9750 Субвенція з місцевого бюджету 

на співфінансування 

інвестиційних проектів

4000000,00 0,00 0,00% -4000000,00

9800 Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на 

виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

100000,00 0,00 0,00% -100000,00

15241734,00 179196,74 1,18% -15062537,26

Безлюдівський селищний голова                                   Микола КУЗЬМІНОВ

ВСЬОГО:



ПРОЄКТ 

 

 
 

   УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання  

 

РІШЕННЯ 

від 14 липня 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 208 285 001 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету – 205 638 689 гривень та доходи 

спеціального фонду селищного бюджету – 2 646 312 гривень згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

видатки селищного бюджету у сумі 258 509 925 гривень, у тому числі 

видатки загального фонду селищного бюджету – 201 718 492 гривень та видатки 

спеціального фонду селищного бюджету – 56 791 433 гривень; 

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 3 920 197 

гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 



дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 54 145 121 

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 71 147 189 гривень згідно з додатком 6 

до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді селищного бюджету на 2022 рік: 

6.1. До доходів загального фонду селищного бюджету належать доходи, 

визначені статтями 64, Бюджетного кодексу України, та трансферти, визначені у 

статті 97, 101 Бюджетного кодексу України та Законом України "Про 

Державний бюджет України 2022 рік".; 

6.2. Джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені у статті 71, 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

селищного бюджету на 2022 рік: 

7.1. У частині доходів є надходження, визначені статтями 69¹, 71 

Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону 

України "Про Державний бюджет України 2022 рік"; 

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 

Бюджетного кодексу України. 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду 

на: 

оплата праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

забезпечення продуктами харчування; 

оплата комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам. 

9. Дозволити фінансовому відділу Безлюдівської селищної ради 

здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 

розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з 

подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, 

відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України. 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України. Надати 



право Безлюдівській селищній раді в особі начальника фінансового відділу 

Безлюдівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 

Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного 

бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в 

межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 

бюджетного періоду.  

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання 

норм Бюджетного кодексу України: 

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом 

двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням; 

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах 

встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у 

термін, визначені бюджетним законодавством; 

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за 

загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених 

кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи 

необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік 

органами Державної казначейської служби України. 

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 

без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 

установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не 

підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є 

порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких 

зобов’язань не здійснюються. 

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати,  

а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних 

коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні 

зобов'язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними із 

функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до 

погашення такої заборгованості. 

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 

України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 

розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами.. 

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 

показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2022 рік, 

виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до 

цього рішення. 



Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення 

розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 

природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 

видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у 

кошторисі. 

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують 

чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 

включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну 

допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних 

установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів – у межах планів 

використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових 

доходів. 

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право 

Безлюдівській селищній раді, в особі начальника фінансового відділу 

Безлюдівської селищної ради, коригувати розпис селищного бюджету за 

напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами 

програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства 

фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі 

змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 

змінами), за умови погодження з постійною комісією з питань бюджету, економіки, 

фінансів та комунальної власності селищної ради, із наступним внесенням змін до 

рішення селищної ради про бюджет Безлюдівської територіальної громади. 

15. Надати право голові селищної ради укладати договори про 

міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами. 

16. Додатки 1 - 7 цього рішення є його невід’ємною частиною. 

17. Секретарю Безлюдівської селищної ради (Стасєва Я.Ю.) забезпечити 

оприлюднення рішення в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно 

до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу України. 

18. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

 

 

Безлюдівський селищний голова                           Микола КУЗЬМІНОВ 

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

 



Пояснювальна записка  

до рішення ХХ сесії VIІI скликання від 14 липня 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. 

 

 На підставі рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 

від 13.05.2022 № 149 "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»" (зі змінами) (20526000000) (код 

бюджету)":  

 1) прийняти дотацію на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів, за рахунок відповідної дотації з державного 

бюджету у сумі 2 046 400 грн. (додаток 4) з визначенням головних 

розпорядників коштів: 

 - Безлюдівська селищна рада у сумі 1 023 200 грн.; 

 - Відділ освіти Безлюдівської селищної ради у сумі 1 023 200 грн. 

2) надати субвенцію на утримання ставок керівників гуртків та 

адміністративного персоналу Центру дитячої та юнацької творчості Південної 

міської ради у сумі 658 397 грн. (додаток 4), за рахунок зменшення планових 

асигнування по загальному фонду по головному розпоряднику коштів Відділ 

освіти Безлюдівської селищної ради по КПКВК МБ 0611070 «Надання 

позашкільної освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 479 448 грн., по КЕКВ 

2120 «Нарахування на заробітну плату» у сумі 105 479 грн., по КЕКВ 2210 

«Предмети, матеріали, обладнання та інвентар» у сумі 46 000 грн., по КЕКВ 

2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 27 470 грн. 

 

 На підставі рішення виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 

від 21.06.2022 № 173 "Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської 

селищної ради VІІІ скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської 
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селищної територіальної громади на 2022 рік»" (зі змінами) (20526000000) 

(код бюджету)":  

 1) зменшити обсяг освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам у сумі 4 388 800 грн. (додаток 4) та відповідно зменшити видатки по 

головному розпоряднику коштів Відділ освіти Безлюдівської селищної ради. 

  

2) за пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету 

селищної територіальної громади здійснити перерозподіл асигнувань в 

межах затвердженого обсягу, зокрема: 

По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 

загальному фонду по наступним КПКВК МБ: 

- за рахунок зменшення планових асигнувань по 0113140 «Оздоровлення 

та відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)» по КЕКВ 2282 «Окремі заходи по реалізації 

державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів розвитку» у сумі      

4 575 грн., збільшити планові асигнування по 0114060 «Забезпечення 

діяльності палаців i будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших 

клубних закладів» по КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у 

сумі 4 575 грн.; 

- за рахунок зменшення планових асигнувань по 0116030 «Організація 

благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 

200 200 грн., збільшити планові асигнування по 0111021 «Надання загальної 

середньої освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 2273 «Оплата 

електроенергії» у сумі 200 200 грн.  

 

По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада на 

виконання програми по забезпеченню ліквідаційної процедури по припиненню 

юридичної особи публічного права – фінансового управління Безлюдівської 

селищної ради (Код ЄДРПОУ 44133608) збільшити планові асигнування по 

КПКВК МБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, сільської рад» по загальному 

фонду по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 410 000 грн., по КЕКВ 2120 

«Нарахування на оплату праці» у сумі 90 000 грн. за рахунок зменшення 

планових асигнувань по головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ 

Безлюдівської селищної ради по загальному фонду по КПКВК МБ 3710160 

«Керівництво і управління у відповідній сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, територіальних громадах» по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 410 

000 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у сумі 90 000 грн. 

 

3) надати цільову субвенцію ГУ ДСНС України в Харківській області на 

підтримку матеріально-технічної бази підрозділів у сумі 60 000 грн. (додаток 4), 

за рахунок зменшення планових асигнувань по головному розпоряднику 

коштів Безлюдівська селищна рада по КПКВК МБ 0113140 «Оздоровлення та 

відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
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рахунок коштів на оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)» по загальному фонду по КЕКВ 2282 «Окремі 

заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не віднесені до заходів 

розвитку» у сумі 60 000 грн. 

 

Змінити призначення виділених коштів по головному розпоряднику 

коштів Безлюдівська селищна рада по спеціальному фонду з Капітального 

ремонту будівлі за адресою Харківська область, Харківський район, сел.. 

Безлюдівка, площа Стадіонна, 2к на Капітальний ремонт внутрішньої вбиральні 

"Культурологічного центру" за адресою: Харківська область, Харківський 

район, с. Котляри, вул. Миру,3 у сумі 257 275 грн. (в тому числі: виконання 

робіт – 250 022,00 грн., авторський нагляд – 2 991,58 грн., технічний нагляд –   

4 260,81 грн.) 

 
  

 

 

Начальник фінансового відділу  

Безлюдівської селищної ради     Марина Пожидаєва 



 

 

 
УКРАЇНА 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 

БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
вул. Зміївська, 48 сел. Безлюдівка, 62489, тел. (057) 749-67-07 факс 749-61-04 

E-mail:fin.bezludivka@khbsr.gov.ua 
 

 

Офіційний висновок про обсяг 

залишку коштів загального та 

спеціального фондів (крім 

власних надходжень бюджетних 

установ) селищного бюджету у 

2022 році до рішення ХХ сесії VIІI 

скликання від 14 липня 2022 р. 

 

 

Відповідно до вимог пункту 7 статті 78 Бюджетного Кодексу 

України, надаємо офіційний висновок про обсяг залишку коштів 

загального та спеціального фондів (крім власних надходжень бюджетних 

установ) селищного бюджету станом на 14.07.2022 року. 

 

 

 1. Залишок коштів по загальному фонду селищного бюджету станом на 

01.01.2022 року складає 45 728 597,69 грн., затверджена оборотно-касова 

готівка на 2022 рік в сумі 300 000,00 грн. Таким чином, вільний залишок 

коштів по загальному фонду селищного бюджету станом на 01.01.2022 року 

складає 45 428 597,69 грн. 

Рішенням 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) затверджено залучення залишку коштів у сумі  44 981 247 грн. 

Отже, станом на 14.07.2022 року вільний залишок коштів по 

загальному фонду селищного бюджету складає  447 350,69 грн. 

 

2. Залишок коштів освітньої субвенції станом на 01.01.2022 року 

складає у сумі 5 456 384,15 грн. 

 

Рішенням 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) затверджено залучення залишку коштів у сумі  5 233 647 грн. 

Отже, станом на 14.07.2022 року залишок коштів освітньої субвенції 



по загальному фонду селищного бюджету складає 222 707,15 грн. 

 

3. Загальна сума залишку коштів по спеціальному фонду селищного 

бюджету станом на 01.01.2022 року склали 2 768 657,88 грн. :  

  

Залишок коштів від надходжень по екологічному податку (КБКД 

19010000) та інших надходжень (КБКД 24060000) станом на 01.01.2022 

року складає 132 454,86 грн. 

 Отже, станом на 14.07.2022 року залишок коштів складає        

132 454,86 грн. 

 

 Залишок коштів від надходження від відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва (КБКД 21110000) 

станом на 01.01.2022 року складає 1 318 764,73 грн. 

Отже, станом на 14.07.2022 року залишок коштів складає                

1 318 764,73 грн. 

 

Залишок коштів бюджету розвитку 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) станом на 01.01.2022 року 

складає 942 579,62 грн. 

Рішенням 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) затверджено залучення залишку коштів у сумі  10 000 грн. 

Отже, станом на 14.07.2022 року залишок коштів складає                

932 579,62 грн. 

 

Залишок коштів від надходжень цільових фондів, утворені Верховною 

Радою Автономної Республіки Крим, органами місцевого самоврядування та 

місцевими органами виконавчої влади (КБКД 50110000) станом на 

01.01.2022 року складає 374 858,67 грн. 

Отже, станом на 14.07.2021 року залишок коштів складає        

374 858,67 грн. 

 

 

 

Начальник фінансового відділу  

Безлюдівської селищної ради                                     Марина ПОЖИДАЄВА 

 



(грн.)

усього
у тому числі

бюджет

розвитку

1 3 4 5 6

10000000 158 232 600,00 158 215 600,00 17 000,00 0,00

11000000 93 800 000,00 93 800 000,00 0,00 0,00

11010000 93 800 000,00 93 800 000,00 0,00 0,00

11010100 87 000 000,00 87 000 000,00 0,00 0,00

11010200 3 500 000,00 3 500 000,00 0,00 0,00

11010400 2 800 000,00 2 800 000,00 0,00 0,00

11010500 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

13000000 1 585 600,00 1 585 600,00 0,00 0,00

13010000 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00

13010200 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00

13030000 885 600,00 885 600,00 0,00 0,00

13030100 4 500,00 4 500,00 0,00 0,00

13030800 850 000,00 850 000,00 0,00 0,00

13030900 31 100,00 31 100,00 0,00 0,00

14000000 11 600 000,00 11 600 000,00 0,00 0,00

14020000 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

14021900 2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0,00

14030000 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00

14031900 7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00

14040000 2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00

18000000 51 230 000,00 51 230 000,00 0,00 0,00

18010000 30 430 000,00 30 430 000,00 0,00 0,00

18010100 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00

18010200 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00

18010300 860 000,00 860 000,00 0,00 0,00

18010400 10 800 000,00 10 800 000,00 0,00 0,00

18010500 9 950 000,00 9 950 000,00 0,00 0,00

18010600 6 300 000,00 6 300 000,00 0,00 0,00

18010700 1 200 000,00 1 200 000,00 0,00 0,00

Додаток №1

Код
Найменування згідно

 з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний

фонд

ДОХОДИ

місцевого бюджету на 2022 рік (зі змінами)
20526000000

(код бюджету)

Податок та збір на доходи фізичних осіб

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 

винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 

рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 

із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

Спеціальний фонд

2

Податкові надходження  

Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості  

Рентна плата за користування надрами загальнодержавного 

значення

Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 

копалин загальнодержавного значення

Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу

Рентна плата за користування надрами для видобування газового 

конденсату

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного користування)

Пальне

Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів

Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно 

з Податковим кодексом України

Податок на майно

Внутрішні податки на товари та послуги  

Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 

(продукції)

Пальне

Акцизний податок з ввезених на митну територію України 

підакцизних товарів (продукції) 

Земельний податок з юридичних осіб

Орендна плата з юридичних осіб

Земельний податок з фізичних осіб

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

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 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)             



18010900 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0,00

18050000 20 800 000,00 20 800 000,00 0,00 0,00

18050300 1 800 000,00 1 800 000,00 0,00 0,00

18050400 18 500 000,00 18 500 000,00 0,00 0,00

18050500 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00

19000000 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00

19010000 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00

19010100 14 000,00 0,00 14 000,00 0,00

19010300 3 000,00 0,00 3 000,00 0,00

20000000 2 820 812,00 448 500,00 2 372 312,00 0,00

21000000 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

21080000 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

21081700 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

22000000 316 300,00 316 300,00 0,00 0,00

22010000 215 100,00 215 100,00 0,00 0,00

22010300 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00

22012500 15 100,00 15 100,00 0,00 0,00

22012600 190 000,00 190 000,00 0,00 0,00

22080000 92 200,00 92 200,00 0,00 0,00

22080400 92 200,00 92 200,00 0,00 0,00

22090000 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

22090100 9 000,00 9 000,00 0,00 0,00

24000000 62 200,00 62 200,00 0,00 0,00

24060000 62 200,00 62 200,00 0,00 0,00

24060300 62 200,00 62 200,00 0,00 0,00

25000000 2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 0,00

25010000 2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 0,00

25010100 2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 0,00

30000000 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00

33000000 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00

33010000 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00

33010100 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,00

50000000 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00

50110000 180 000,00 0,00 180 000,00 0,00

161 310 412,00 158 664 100,00 2 646 312,00 77 000,00

40000000 46 974 589,00 46 974 589,00 0,00 0,00

41000000 46 974 589,00 46 974 589,00 0,00 0,00

41020000 2 939 200,00 2 939 200,00 0,00 0,00

41020100 2 929 500,00 2 929 500,00 0,00 0,00

41021000 9 700,00 9 700,00 0,00 0,00

Орендна плата з фізичних осіб

Інші податки та збори 

Екологічний податок 

Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 

винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 

місцях чи на об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 

вторинної сировини 

Єдиний податок  

Єдиний податок з юридичних осіб 

Єдиний податок з фізичних осіб 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,  у яких частка 

сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 

(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків

Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 

Плата за надання адміністративних послуг

Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 

осіб,  фізичних осіб – підприємців та громадських формувань

Плата за надання інших адміністративних послуг

Неподаткові надходження  

Доходи від власності та підприємницької діяльності  

Інші надходження  

Плата за встановлення земельного сервітуту

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 

дарування  

Інші неподаткові надходження  

Інші надходження  

Інші надходження  

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  

Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 

Кошти від продажу землі  

Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 

земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 

Крим

Цільові фонди  

Власні надходження бюджетних установ  

Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 

Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

Доходи від операцій з капіталом  

Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам

Базова дотація

Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на 

компенсацію втрат доходів місцевих бюджетів внаслідок наданих 

державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб`єктам 

космічної діяльності та літакобудування

Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 

Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 

виконавчої влади  

Усього доходів

(без урахування міжбюджетних трансфертів)

Офіційні трансферти  

Від органів державного управління  



41030000 39 499 300,00 39 499 300,00 0,00 0,00

41033900 39 499 300,00 39 499 300,00 0,00 0,00

41040000 3 043 600,00 3 043 600,00 0,00 0,00

41040200 997 200,00 997 200,00 0,00 0,00

41040500 2 046 400,00 2 046 400,00 0,00 0,00

41050000 1 492 489,00 1 492 489,00 0,00 0,00

41053900 1 492 489,00 1 492 489,00 0,00 0,00

Х 208 285 001,00 205 638 689,00 2 646 312,00 77 000,00

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету

Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам

Микола КУЗЬМІНОВ

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Інші субвенції з місцевого бюджету

Разом доходів

Безлюдівський селищний голова

Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за 

рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету



грн.

усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 50 224 924 -3 920 197 54 145 121 54 145 121

205000
Фінансування за рахунок залишків коштів на 

рахунках бюджетних установ

205100 На початок періоду 44 708 44 708

205200 На кінець періоду 44 708 44 708

208000
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджету
50 224 924 -3 920 197 54 145 121 54 145 121

208100 На початок періоду 53 953 640 51 184 982 2 768 658 942 580

208200 На кінець періоду 3 728 716 970 058 2 758 658 932 580

208400

Кошти, що передаються  із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-54 135 121 54 135 121 54 135 121

Х Загальне фінансування 50 224 924 -3 920 197 54 145 121 54 145 121

600000 Фінансування за активними операціями 50 224 924 -3 920 197 54 145 121 54 145 121

602100 Залишки коштів на початок періоду 53 998 348 51 184 982 2 813 366 942 580

602200 Залишки коштів на кінець періоду 3 773 424 970 058 2 803 366 932 580

602400

Кошти, що передаються  із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду)

-54 135 121 54 135 121 54 135 121

Х Загальне фінансування 50 224 924 -3 920 197 54 145 121 54 145 121

Безлюдівській селищний голова

Фінансування селищного бюджету  на 2022 рік (зі змінами)

(код бюджету)

Код

Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Микола КУЗЬМІНОВ

Усього
Загальний 

фонд

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання

Додаток № 2

Фінансування за типом кредитора

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 року Про 

внесення змін до рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської 

селищної ради VІІІ скликання від 24.12.2021 року «Про 

бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади 

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

(20526000000)             

(код бюджету)

Спеціальний фонд

20526000000

1



(грн.)

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата

праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 107 898 186,00 104 434 513,00 56 631 766,00 18 587 478,00 3 463 673,00 37 957 956,00 36 074 244,00 1 703 712,00 89 026,00 0,00 36 254 244,00 145 856 142,00

0110000 107 898 186,00 104 434 513,00 56 631 766,00 18 587 478,00 3 463 673,00 37 957 956,00 36 074 244,00 1 703 712,00 89 026,00 0,00 36 254 244,00 145 856 142,00

0100 35 672 721,00 35 672 721,00 24 382 417,00 4 782 355,00 0,00 310 500,00 310 500,00 0,00 0,00 0,00 310 500,00 35 983 221,00

0110150 0150 0111 33 767 994,00 33 767 994,00 22 821 166,00 4 782 355,00 0,00 310 500,00 310 500,00 0,00 0,00 0,00 310 500,00 34 078 494,00

0110160 0160 0111 1 904 727,00 1 904 727,00 1 561 251,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 904 727,00

1000 27 561 396,00 27 561 396,00 14 747 442,00 7 849 687,00 0,00 7 907 869,00 6 331 769,00 1 576 100,00 0,00 0,00 6 331 769,00 35 469 265,00

0111010 1010 0910 23 055 384,00 23 055 384,00 11 486 039,00 7 422 587,00 0,00 7 907 869,00 6 331 769,00 1 576 100,00 0,00 0,00 6 331 769,00 30 963 253,00

0111021 1021 0921 407 100,00 407 100,00 0,00 407 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 407 100,00

0111026 1026 0921 20 000,00 20 000,00 0,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00

0111141 1141 0990 3 978 912,00 3 978 912,00 3 261 403,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 978 912,00

0111142 1142 0990 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00

2000 2 077 928,00 2 077 928,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 077 928,00

0112111 2111 0726 1 653 158,00 1 653 158,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 653 158,00

Додаток №3

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 року Про внесення змін до рішення 

ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 24.12.2021 року «Про 

бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік» та додатків 

до нього (зі змінами)

(20526000000)             

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування

головного розпорядника коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця, найменування бюджетної

програми згідно з Типовою програмною класифікацією

видатків та кредитування місцевого бюджету

РОЗПОДІЛ

видатків місцевого бюджету на 2022 рік (зі змінами)

20526000000

(код бюджету)

Разом

усього
видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку
усього

у тому числі 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

з них

видатки

розвитку

4

Безлюдівська селищна рада

Загальний фонд Спеціальний фонд

ОСВІТА

Надання дошкільної освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти 

міжшкільними ресурсними центрами

Безлюдівська селищна рада

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, селищної, 

сільської рад

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти

Інші програми та заходи у сфері освіти

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги



0112142 2142 0763 198 270,00 198 270,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 198 270,00

0112145 2145 0763 110 000,00 110 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 110 000,00

0112152 2152 0763 116 500,00 116 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 116 500,00

3000 15 736 501,00 15 736 501,00 7 838 758,00 0,00 0,00 110 612,00 0,00 110 612,00 89 026,00 0,00 0,00 15 847 113,00

0113031 3031 1030 10 620,00 10 620,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 620,00

0113032 3032 1070 30 000,00 30 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 30 000,00

0113033 3033 1070 3 764 790,00 3 764 790,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 764 790,00

0113035 3035 1070 53 100,00 53 100,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 53 100,00

0113140 3140 1040 375 125,00 375 125,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 375 125,00

0113160 3160 1010 246 295,00 246 295,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 246 295,00

0113210 3210 1050 4 989,00 4 989,00 4 089,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 4 989,00

0113241 3241 1090 9 705 536,00 9 705 536,00 7 834 669,00 0,00 0,00 110 612,00 0,00 110 612,00 89 026,00 0,00 0,00 9 816 148,00

0113242 3242 1090 1 546 046,00 1 546 046,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 546 046,00

4000 8 234 092,00 8 234 092,00 3 817 255,00 2 691 813,00 0,00 4 171 198,00 4 171 198,00 0,00 0,00 0,00 4 171 198,00 12 405 290,00

0114030 4030 0824 1 831 028,00 1 831 028,00 767 890,00 593 112,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 831 028,00

0114060 4060 0828 6 403 064,00 6 403 064,00 3 049 365,00 2 098 701,00 0,00 4 171 198,00 4 171 198,00 0,00 0,00 0,00 4 171 198,00 10 574 262,00

5000 4 032 313,00 4 032 313,00 2 839 027,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 4 055 313,00

0115011 5011 0810 343 700,00 343 700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 343 700,00

0115031 5031 0810 3 688 613,00 3 688 613,00 2 839 027,00 0,00 0,00 23 000,00 23 000,00 0,00 0,00 0,00 23 000,00 3 711 613,00

6000 9 423 591,00 5 959 918,00 1 211 580,00 2 841 893,00 3 463 673,00 1 670 516,00 1 670 516,00 0,00 0,00 0,00 1 670 516,00 11 094 107,00

0116011 6011 0610 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 139 213,00 139 213,00 0,00 0,00 0,00 139 213,00 139 213,00

0116014 6014 0620 1 044 700,00 1 044 700,00 0,00 446 050,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1 044 700,00

Програми і централізовані заходи боротьби з 

туберкульозом

Централізовані заходи з лікування онкологічних 

хворих

Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів 

з оздоровлення дітей, що здійснюються за 

рахунок коштів на оздоровлення громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи)

Надання соціальних гарантій фізичним особам, 

які надають соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги

Організація та проведення громадських робіт

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

соціального захисту і соціального забезпечення

Надання інших пільг окремим категоріям 

громадян відповідно до законодавства

Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку

Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 

автомобільним транспортом окремим категоріям 

громадян

Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 

окремих категорій громадян на залізничному 

транспорті

ФIЗИЧНА КУЛЬТУРА I СПОРТ

Проведення навчально-тренувальних зборів і 

змагань з олімпійських видів спорту

Утримання та навчально-тренувальна робота 

комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення

КУЛЬТУРА I МИСТЕЦТВО

Забезпечення діяльності бібліотек

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів

Експлуатація та технічне обслуговування 

житлового фонду

Забезпечення збору та вивезення сміття і 

відходів



0116020 6020 0620 3 463 673,00 0,00 0,00 0,00 3 463 673,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 463 673,00

0116030 6030 0620 4 915 218,00 4 915 218,00 1 211 580,00 2 395 843,00 0,00 1 531 303,00 1 531 303,00 0,00 0,00 0,00 1 531 303,00 6 446 521,00

7000 2 466 156,00 2 466 156,00 0,00 0,00 0,00 23 747 261,00 23 567 261,00 0,00 0,00 0,00 23 747 261,00 26 213 417,00

0117130 7130 0421 11 250,00 11 250,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 11 250,00

0117321 7321 0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00 500 000,00

0117324 7324 0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 14 699 061,00 14 699 061,00 0,00 0,00 0,00 14 699 061,00 14 699 061,00

0117370 7370 0490 719 566,00 719 566,00 0,00 0,00 0,00 6 358 200,00 6 358 200,00 0,00 0,00 0,00 6 358 200,00 7 077 766,00

0117442 7442 0456 38 232,00 38 232,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 38 232,00

0117461 7461 0456 1 663 108,00 1 663 108,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 2 000 000,00 0,00 0,00 0,00 2 000 000,00 3 663 108,00

0117650 7650 0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000,00 10 000,00

0117680 7680 0490 34 000,00 34 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 34 000,00

0117691 7691 0490 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 180 000,00 180 000,00

8000 2 693 488,00 2 693 488,00 1 795 287,00 421 730,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 2 710 488,00

0118130 8130 0320 2 693 488,00 2 693 488,00 1 795 287,00 421 730,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 693 488,00

0118330 8330 0540 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00 0,00 0,00 17 000,00

0600000 87 304 628,00 87 304 628,00 52 489 792,00 14 581 098,00 0,00 8 733 477,00 8 047 877,00 685 600,00 0,00 0,00 8 047 877,00 96 038 105,00

0610000 87 304 628,00 87 304 628,00 52 489 792,00 14 581 098,00 0,00 8 733 477,00 8 047 877,00 685 600,00 0,00 0,00 8 047 877,00 96 038 105,00

0100 2 522 024,00 2 522 024,00 1 934 888,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2 542 024,00

0610160 0160 0111 2 522 024,00 2 522 024,00 1 934 888,00 0,00 0,00 20 000,00 20 000,00 0,00 0,00 0,00 20 000,00 2 542 024,00

1000 84 782 604,00 84 782 604,00 50 554 904,00 14 581 098,00 0,00 8 513 477,00 7 827 877,00 685 600,00 0,00 0,00 7 827 877,00 93 296 081,00

0611021 1021 0921 33 722 034,00 33 722 034,00 9 600 159,00 14 145 978,00 0,00 2 625 000,00 1 939 400,00 685 600,00 0,00 0,00 1 939 400,00 36 347 034,00

0611026 1026 0921 4 497 240,00 4 497 240,00 3 077 002,00 435 120,00 0,00 332 800,00 332 800,00 0,00 0,00 0,00 332 800,00 4 830 040,00

0611031 1031 0921 39 499 300,00 39 499 300,00 32 376 477,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 39 499 300,00

0611061 1061 0921 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5 233 677,00 5 233 677,00 0,00 0,00 0,00 5 233 677,00 5 233 677,00

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Здійснення  заходів із землеустрою

Будівництво освітніх установ та закладів

Будівництво установ та закладів культури

Забезпечення функціонування підприємств, 

установ та організацій, що виробляють, 

виконують та/або надають житлово-комунальні 

послуги

Організація благоустрою населених пунктів

Членські внески до асоціацій органів місцевого 

самоврядування

Виконання заходів за рахунок цільових фондів, 

утворених Верховною Радою Автономної 

Республіки Крим, органами місцевого 

самоврядування і місцевими органами 

виконавчої влади і фондів, утворених 

Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 

органами місцевого самоврядування і 

місцевими органами виконавчої влади

ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ

Забезпечення діяльності місцевої та 

добровільної пожежної охорони

Реалізація інших заходів щодо соціально-

економічного розвитку територій

Утримання та розвиток інших об’єктів 

транспортної інфраструктури

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету

Проведення експертної  грошової  оцінки  

земельної ділянки чи права на неї

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

ОСВІТА

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти 

міжшкільними ресурсними центрами

Інша діяльність у сфері екології та охорони 

природних ресурсів

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти



0611070 1070 0960 116 428,00 116 428,00 95 433,00 0,00 0,00 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00 0,00 70 000,00 186 428,00

0611141 1141 0990 3 761 289,00 3 761 289,00 2 940 380,00 0,00 0,00 69 000,00 69 000,00 0,00 0,00 0,00 69 000,00 3 830 289,00

0611142 1142 0990 10 860,00 10 860,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 860,00

0611151 1151 0990 1 277 045,00 1 277 045,00 954 750,00 0,00 0,00 175 000,00 175 000,00 0,00 0,00 0,00 175 000,00 1 452 045,00

0611160 1160 0990 1 898 408,00 1 898 408,00 1 510 703,00 0,00 0,00 8 000,00 8 000,00 0,00 0,00 0,00 8 000,00 1 906 408,00

7000 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

0617321 7321 0443 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00 0,00 0,00 0,00 200 000,00 200 000,00

3700000 6 515 678,00 6 015 678,00 2 990 000,00 0,00 0,00 10 100 000,00 10 100 000,00 0,00 0,00 0,00 10 100 000,00 16 615 678,00

3710000 6 515 678,00 6 015 678,00 2 990 000,00 0,00 0,00 10 100 000,00 10 100 000,00 0,00 0,00 0,00 10 100 000,00 16 615 678,00

0100 3 740 000,00 3 740 000,00 2 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740 000,00

3710160 0160 0111 3 740 000,00 3 740 000,00 2 990 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 3 740 000,00

8700 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

3718710 8710 0133 500 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 500 000,00

9000 2 275 678,00 2 275 678,00 0,00 0,00 0,00 10 100 000,00 10 100 000,00 0,00 0,00 0,00 10 100 000,00 12 375 678,00

3719750 9750 0180 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00 0,00 0,00 0,00 10 000 000,00 10 000 000,00

3719770 9770 0180 2 115 678,00 2 115 678,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 2 115 678,00

3719800 9800 0180 160 000,00 160 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 100 000,00 0,00 0,00 0,00 100 000,00 260 000,00

X X X 201 718 492,00 197 754 819,00 112 111 558,00 33 168 576,00 3 463 673,00 56 791 433,00 54 222 121,00 2 389 312,00 89 026,00 0,00 54 402 121,00 258 509 925,00

Інші програми та заходи у сфері освіти

Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

Забезпечення діяльності центрів професійного 

розвитку педагогічних працівників

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Надання позашкільної освіти закладами 

позашкільної освіти, заходи із позашкільної 

роботи з дітьми

Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах

РЕЗЕРВНИЙ ФОНД

Резервний фонд місцевого бюджету

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

Будівництво освітніх установ та закладів

Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 

ради

Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 

ради

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів

Інші субвенції з місцевого бюджету

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально-

економічного розвитку регіонів

УСЬОГО



(грн.)

Усього

3

2 929 500,00

2 929 500,00

9 700,00

9 700,00

39 499 300,00

39 499 300,00

997 200,00

997 200,00

2 046 400,00

2 046 400,00

42 120,00

42 120,00

379 776,00

379 776,00

36 400,00

36 400,00

87 750,00

87 750,00

946 443,00

946 443,00

46 974 589,00

46 974 589,00

0,00

Обласний бюджет Харківської області

Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1  (комплексна 

Програма соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки)

Обласний бюджет Харківської області

Інші субвенції з місцевого бюджету на утримання тренерів-викладачів та адміністративного 

персоналу КЗ Безлюдівської селищної ради ДЮСШ 

20100000000

41053900

20533000000 Бюджет Вільхівської сільської територіальної громади

ІІ. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Х загальний фонд

Х спеціальний фонд

20100000000

41053900

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно-курортного лікування постраждалих 

громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою)   (комплексна Програма соціального захисту населення 

Харківської області на 2021-2025 роки)

20100000000

41053900

Обласний бюджет Харківської області

Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на 

яких поширюється дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 

та "Про жертви нацистських переслідувань", постраждалих учасників Революції Гідності у 

санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту 

населення Харківської області на 2021-2025 роки)

Обласний бюджет Харківської області

Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 

Харківської області оіб, які безпосередньо брали участь в антитерористичеій операції чи здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування зброїної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та 

членів сімей загаблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення 

Харківської області на 2021-2025 роки)

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

20100000000

41053900

99000000000 Державний бюджет України

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам

99000000000 Державний бюджет України

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація

99000000000 Державний бюджет України

41021000 Додаткова дотація з державного бюджету місцевим бюджетам на компенсацію втрат доходів місцевих 

бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільг зі сплати земельного податку суб`єктам 

космічної діяльності та літакобудування

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації доходу 

бюджету /

Код бюджету

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – надавача міжбюджетного трансферту

1 2

41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, 

що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації 

з державного бюджету

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

Додаток №4

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 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



(грн.)

Код типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Усього

2 4

9770 195 778,00

195 778,00

9770 260 911,00

260 911,00

9770 1 653 989,00

1 653 989,00

9770 5 000,00

5 000,00

9800 160 000,00

100 000,00

60 000,00

9750 10 000 000,00

10 000 000,00

9800 100 000,00

100 000,00

12 375 678,00

2 275 678,00

10 100 000,00

99000000000 Головному управлінню Національної поліції в Харківській області

99000000000 ГУ ДСНС України в Харківській області

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів (на придбання автомобіля спеціального 

призначення та обладнання до нього)

20549000000 Бюджет Південної міської територіальної громади

3719800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіонів (на придбання паливно-мастильних 

матеріалів для безперебійного функціонування двох службових автомобілів «Рено 

Дастер» на території громади)

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету для забезпечення виготовлення бланків 

посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

20100000000 Обласний бюджет Харківської області

Найменування трансферту /

Найменування бюджету – отримувача міжбюджетного трансферту

1

20532000000 Бюджет Височанської селищної територіальної громади

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету на утримання ставок керівників гуртків та 

адміністративного персоналу Центру дитячої та юнацької творчості Південної 

міської ради 

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету для відшкодування витрат на оплату праці 

викладачів КЗ «Бабаївська школа мистецтв Височанської селищної ради

2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код Програмної 

класифікації видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету /

Код бюджету

Х спеціальний фонд

І. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770 Інші субвенції з місцевого бюджету для функціонування постійно-діючої 

військово-лікарської комісії при Харківському РТЦК та СП, до складу якої 

входять лікарі КНП «Мереф’янська центральна районна лікарня» 

20502000000 Бюджет Мереф’янської міської територіальної громади

99000000000 Дергачівського міжрайонного відділу Управління  Служби безпеки України в 

Харківській області

Обласний бюджет Харківської області

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

ІІ. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Х УСЬОГО за розділами І, ІІ, у тому числі:

Х загальний фонд

3719750 Субвенції обласному бюджету на співфінансування об’єкту «Реконструкція 

приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів з прибудовою спортивної зали, 

їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. 

Лизогубівка, вул. Шкільна, 22. Коригування»

20100000000

3



Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету

Найменування інвестиційного

проекту

Загальний період 

реалізації проекту,

(рік початку і 

завершення)

Обсяг капітальних 

вкладень

місцевого бюджету 

всього, гривень

Обсяг капітальних 

вкладень місцевого 

бюджету у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 

готовності 

проекту на 

кінець 2022  

року, % 

1 2 3 5 6 8 9 10

0100000 15 199 061,00

0110000 15 199 061,00

7000 15 199 061,00

0117321 7321 0443 500 000,00

Будівництво Комунального закладу 

«Безлюдівський заклад дошкільної освіти 

(ясла-садок) №1 Безлюдівської селищної 

ради» сел. Безлюдівка ,вул. Кооперативна 

Харківського району Харківської області

2022 - 2022 500 000,00 500 000,00 100,00

0117324 7324 0443 14 699 061,00

Коригування проектно-кошторисної 

документації на реконструкцію 

Васищевського селищного клубу за адресою: 

вул. Орешкова, 45 смт. Васищеве 

Харківського району Харківської області по 

об’єкту: "Реконструкція Васищевського 

селищного клубу за адресою: вул. 

Орешкова, 45 смт. Васищеве Харківського 

району Харківської області (коригування)" 

2022 - 2022 44 079,00 44 079,00 100,00

Реконструкція Васищевського селищного 

клубу за адресою: вул. Орешкова, 45 смт. 

Васищеве Харківського району Харківської 

області 

2022 - 2022 14 654 982,00 14 654 982,00 100,00

0600000 200 000,00

0610000 200 000,00

7000 200 000,00

Додаток №5

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 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)

Найменування

головного розпорядника

коштів місцевого бюджету/

відповідального виконавця,

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Загальна вартість 

проекту, гривень

4 7

Обсяги капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів

у 2022 році (зі змінами)
20526000000

(код бюджету)

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Будівництво освітніх установ та закладів

Безлюдівська селищна рада

Безлюдівська селищна рада

44 079,00

17 080 000,00

500 000,00

Будівництво установ та закладів культури

ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради



0617321 7321 0443 200 000,00

Реконструкція будівлі учбового корпусу КЗ 

"Васищівський міжшкільний ресурсний 

центр" Безлюдівської селищної ради з 

прибудовою сантехнічного вузла за адресою: 

Харківська область, Харківський р-н, смт 

Васищеве, вул. Орєшкова, 64

2022 - 2022 200 000,00 200 000,00 100,00

3700000
10 000 000,00

3710000
10 000 000,00

9000 10 000 000,00

3719750 9750 0180 10 000 000,00

Субвенція обласному бюджету на 

співфінансування об’єкту «Реконструкція 

приміщення Лизогубівської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

з прибудовою спортивної зали, їдальні та 

навчальних класів за адресою: Харківська 

обл., Харківський р-н, с. Лизогубівка, вул. 

Шкільна, 22. Коригування»

2022 - 2022 10 000 000,00 10 000 000,00 100,00

Х Х Х X X 25 399 061,00 25 399 061,00 X

Будівництво освітніх установ та закладів

Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 

ради

МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ

200 000,00

Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 

ради

УСЬОГО 27 824 079,00

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

Субвенція з місцевого бюджету на 

співфінансування інвестиційних проектів

10 000 000,00



(код бюджету)

усього
у тому числі бюджет 

розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Безлюдівська селищна рада (головнийи розпорядник 

коштів)

Безлюдівська селищна рада (відповідальний виконавець)

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

Програма по забезпеченню ліквідаційної 

процедури по припиненню юридичної особи 

публічного права – фінансового управління 

Безлюдівської селищної ради (Код ЄДРПОУ 

44133608) 

Рішення ХVІІІ сесії VІІІ 

скликання від 24.12.2021 року
500 000 500 000

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма розвитку позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, що 

увійшли до складу Безлюдівської селищної ради 

на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
100 000 100 000

Програма соціально-економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки.

Рішення ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

310 500 310 500 310 500

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 6 331 769 6 331 769 6 331 769

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
1 653 158 1 653 158 0

0113241 3241 1090 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 0 0

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів
4 171 198 4 171 198 4 171 198

0115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
23 000 23 000 23 000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 531 303 1 531 303 1 531 303

0117130 7130 0421 Здійснення заходів землеустрію 11 250 11 250 0

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0 0

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 500 000 500 000 500 000

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 року Про внесення змін до 

рішення ХVІІІ сесії Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 

24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 

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

(20526000000)             

(код бюджету)

Додаток 6  

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (зі змінами)

20526000000

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Функціональної 

класифікації видатків та 

кредитування бюджету 

Код Типової 

програмної класифікації 

видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування місцевої / регіональної програми Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

Дата і номер документа, яким 

затверджено місцеву 

регіональну програму



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

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
7 077 766 719 566 6 358 200 6 358 200

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 2 693 488 2 693 488

0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
Програма боротьби із захворюванням на 

туберкульоз на 2021-2023 роки

Рішення ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
198 270 198 270

0112145 2145 0764 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
Регіональна програма "Онкологія" на 2021-2023 

роки

Рішення ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
110 000 110 000

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Цільова програма по наданню адресної грошової 

допомоги хворим з хронічною нирковою 

недостатністю, які проживають на території сіл 

та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради та отримують програмний 

гемодіаліз, на 2021-2023 роки

Рішення ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
61 500 61 500

0112152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

Програма лікарського забезпечення мешканців 

сіл та селищ, які страждають на рідкісні 

(орфанні) захворювання на 2021-2023 рр.

Рішення ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
55 000 55 000

Програма соціального захисту населення сіл та 

селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
10 620 10 620

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв'язку
30 000 30 000

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд автомобільним 

транспортом окремим категоріям громадян
3 764 790 3 764 790

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих 

категорій громадян на залізничному транспорті
53 100 53 100

0113160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

246 295 246 295

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
9 705 536 9 705 536

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
1 546 046 1 546 046

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Програма організації літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей, які проживають на території 

сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
375 125 375 125



0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та iнших клубних закладів

Програма розвитку культури та туризму, 

оновлення та  охорони культурної спадщини сіл 

та селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
301 093 301 093

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

селах та селищах, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
343 700 343 700

0116011 6011 0610 Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду

Програма "Ремонт житлових будинків сіл та 

селищ, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на 2021 - 2022 рік"

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
139 213 139 213 139 213

0116014 6014 0620 Забезпечення збору та вивезення сміття і відходів

Програма поводження з твердими побутовими 

відходами на території сіл та селищ, що увійшли 

до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 - 

2022 роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
1 044 700 1 044 700

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів

Програма по благоустрою, озелененню стану 

довкілля сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2022 

роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
4 915 218 4 915 218

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, виконують та/або надають 

житлово-комунальні послуги

Програма фінансування підтримки комунальних 

підприємств Безлюдівської селищної ради на 

2021-2023р.р.

Рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 23.02.2022 року
3 463 673 3 463 673

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету

Програма розвитку автомобільних доріг 

загального користування та вулиць і доріг 

комунальної власності сіл та селищ, що увійшли 

до складу Безлюдівської селищної ради на 2021-

2022 роки

Рішення ІІ сесії VІІІ скликання 

від 22.12.2020 року
3 663 108 1 663 108 2 000 000 2 000 000

0118110 8110 Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних ситуацій та 
Програма забезпечення пожежної, техногенної 

Рішення ХV сесії VІІІ 0

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів

Програма охорони навколишнього природного 

середовища  сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на  2021-2022 роки
Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
17 000 17 000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради (головнийи 

розпорядник коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 

(відповідальний виконавець)

Програма «Вчитель» Безлюдівської селищної 

ради на 2022 рік Рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 23.02.2022 року

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти
71 082 71 082

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти міжшкільними 

ресурсними центрами
3 935 3 935

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти

Програма загального обов’язкового навчання 

(фонду всеобучу) в закладах загальної середньої 

освіти Безлюдівської селищної ради на 2021-

2022 роки

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
802 976 802 976

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти

Програма «Шкільний автобус» Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2025 роки
Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
341 856 341 856

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма надання одноразової допомоги дітям-

сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким у 2021 - 2025 роках  

виповнюється 18 років

Рішення V сесії VІІІ скликання 

від 09.02.2021 року
10 860 10 860

Фінансове управління Безлюдівської селищної ради (головнийи 

розпорядник коштів)

Фінансове управління Безлюдівської селищної ради 

(відповідальний виконавець)

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Комплексна  Програма по захисту державного 

суверенітету, конституційного ладу, територіальної 

цілісності України, протидії тероризму, корупції та 

організованій злочинній діяльності на території 

Безлюдівської селищної ради Харківської області на  

2021-2024 роки 

Рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 23.02.2022 року
100 000 100 000 100 000

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма "Поліцейський офіцер громади" 

Безлюдівіської селищної ради на 2021 - 2023 р. Рішення ХІХ сесії VІІІ 

скликання від 23.02.2022 року
100 000 100 000 0

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програму забезпечення пожежної, техногенної безпеки 

та цивільного захисту Безлюдівської селищної ради на 

2021-2024 роки

Рішення ХІІ сесії VІІІ скликання від 

30.08.2021 року, Рішення ХV сесії 

VІІІ скликання від 05.11.2021 року 

(зі змінами)

60 000 60 000 0

Х Х Х УСЬОГО Х Х 71 147 189 34 955 945 36 191 244 36 174 244

Безлюдівський селищний голова                                                                                        Микола КУЗЬМІНОВ



  

  

(код бюджету)

Теплопостачання 

(Гкал.)

Водопостачання  

тис. м
3

Водовідведення 

тис. м
3

Електроенергія 

тис. кВт/год

Вугілля т. Дрова 

куб.м.

1 Безлюдівська селищна рада 1 711,915 4,71 3,89 566,472

2 Відділ освіти Безлюдівської селищної 

ради

1 587,506 3,25 4,94 181,827 75 50

Разом 3 299,421 7,96 8,83 748,299 75 50

Безлюдівський селищний голова                                                        Микола КУЗЬМІНОВ

Ліміти 

споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету

на 2022 рік (зі змінами)

№ 

з/п

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.

20526000000

Додаток 7

до рішення ХХ сесії VІІІ скликання

Безлюдівської селищної ради від 14.07.2022 року 

Про внесення змін до рішення ХVІІІ сесії 

Безлюдівської селищної ради VІІІ скликання від 

24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської 

селищної територіальної громади на 2022 рік» та 

додатків до нього (зі змінами)

(20526000000)             

(код бюджету)



ПРОЄКТ 

  
 УКРАЇНА 

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

ХХ сесія VIIІ скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

від 14 липня 2022 року  

Про внесення змін до Регламенту Безлюдівської  

селищної ради VIII скликання, затвердженого   

рішенням ІІ сесії селищної ради VIII скликання   

від 22 грудня 2020 року  

 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань депутатської діяльності, 

депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з громадськими 

організаціями, селищна рада  
  

В И Р І Ш И Л А : 

  

1. Внести до Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII скликання (далі – 

Регламент), затвердженого рішенням ІІ сесії селищної ради VIII скликання від 22 

грудня 2020 року,  такі зміни: 

1.1. Доповнити Регламент Безлюдівської селищної ради VIII скликання  

Розділом 6 «ЗАСІДАННЯ РАДИ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ» виклавши його 

у наступній редакції: 

«РОЗДІЛ 6. ЗАСІДАННЯ РАДИ В РЕЖИМІ ВІДЕОКОНФЕРЕНЦІЇ 

Глава 1. Підготовка пленарного засідання Ради  

«Стаття 68. Порядок скликання сесії Ради  

68.1. Пленарне засідання в режимі відеоконференції може проводитися 

виключно з метою розгляду особливо важливих проектів рішень Ради, зокрема, 

пов'язаних із запобіганням виникненню і поширенню, боротьбою зі стихійним 

лихом, епідеміями, епізоотіями, надзвичайними ситуаціями техногенного та 

природного характеру, а також з метою розгляду інших особливо важливих питань, 

які потребують вирішення при настанні інших надзвичайних ситуацій.  

68.2. Рішення про проведення пленарного засідання в режимі 

відеоконференції приймається селищним головою шляхом видання відповідного 

розпорядження.  

68.3. Сесія Ради також скликається селищним головою за пропозицією не 

менше однієї третини депутатів Ради від загального складу Ради.  

68.4. Розпорядження про скликання сесії доводиться до відома депутатів ради 

і населення не пізніше як за 10 днів до сесії, а у виняткових випадках – не пізніше як 

за день до сесії, із зазначенням часу скликання, місця проведення та питань, що 

потребують негайного розгляду, які передбачається винести на розгляд Ради.  



68.5. Виконавчий апарат Ради забезпечує інформування депутатів ради про 

дату, час, порядок денний такого пленарного засідання шляхом розміщення 

відповідної інформації на офіційному веб-сайті Ради з одночасним направленням 

цієї інформації на офіційну електронну адресу кожного депутата ради не пізніше як 

за 24 години до його початку.  

Стаття 69. Формування порядку денного пленарного засідання в режимі 

відеоконференції  

69.1. До порядку денного пленарного засідання в режимі відеоконференції 

можуть включатися лише питання, розгляд яких визначено у п. 68.1. ст. 68 

Регламенту.  

Стаття 70. Порядок проведення пленарного засідання в режимі 

відеоконференції  

70.1. Порядок проведення пленарних засідань в режимі відеоконференції 

повинен забезпечувати: − можливість реалізації прав депутатів селищної ради; − 

ідентифікацію особи, яка бере участь у пленарному засіданні; − встановлення та 

фіксацію результатів голосування щодо кожного питання.  

70.2. Рада проводить пленарне засідання в режимі відеоконференції у місці, 

адресу якого визначено у розпорядженні селищного голови про скликання сесії.  

70.3. Гласність пленарного засідання в режимі відеоконференції 

забезпечується, за наявності технічної можливості, шляхом його трансляції по 

телебаченню та/або також на офіційному веб-сайті селищної ради.  

70.4. Під час проведення пленарного засідання в режимі відеоконференції, у 

визначеному розпорядженням селищного голови місці, в якому відбувається таке 

засідання, можуть перебувати лише: − селищний голова; секретар ради; заступники 

селищного голови, особа, визначена доповідачем проєкту рішення, його розробник; 

по одному представнику від кожної депутатської фракції (депутатської групи); 

працівники виконавчого апарату Ради, визначені селищним головою. Інші депутати 

Ради та запрошені беруть участь у пленарному засіданні в режимі відеоконференції.  

70.5. Головує на пленарному засіданні в режимі відеоконференції селищний 

голова або інша особа, визначена законом.  

70.6. Сесія Ради в режимі відеоконференції є повноважною, якщо в її 

пленарному засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу 

Ради.  

70.7. Перед відкриттям пленарного засідання в режимі відеоконференції 

проводиться запис (реєстрація) депутатів, які в режимі відеоконференції 

приєдналися до участі у пленарному засіданні. Головуючий повідомляє про 

результати запису депутатів.  

70.8. Головуючий відкриває пленарне засідання в режимі відеоконференції у 

разі, якщо для участі у ньому за інформацією, наданою виконавчим апаратом Ради, 

записалися більшість депутатів від загального складу Ради.» 

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

депутатської діяльності, депутатської етики, правопорядку, законності та зв’язків з 

громадськими організаціями (Арестов Ю.О.). 
 

Безлюдівський селищний голова                                        Микола КУЗЬМІНОВ 

Рішення підготував: 

Секретар селищної ради Я. Стасєва 749-61-04 
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