
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання 
РІШЕННЯ

від 09 листопада 2022 року

Про затвердження порядку денного 
XX сесії (II пленарне засідання) 
Безліндійської селищної ради VIII 
скликання

Відповідно до етапі 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», статті 16 Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII скликання, 
селищна рада

ВИРІШИЛА

затвердити такий порядок денний XX сесії (11 пленарне засідання) селищної ради 
VIII скликання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ
XX СЕСІЇ (II пленарне засідання) БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

VIII СКЛИКАННЯ

1. 1 Іро засудження збройної агресії Російської Федерації проти України.
2. 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.

3. 1 Іро передачу майна, яке знаходиться у власності Безлюдівської селищної 
ради на баланс в оперативне управління відділу освіти Безлюдівської селищної 
ради.

4. Про умови оплати праці Безлюдівського селищного голови.
5. Про преміювання Безлюдівського селищного голови.
6. Про внесення змін до рішення XVIII сесії VIII скликання «Про 

затвердження структури апарату управління Безлюдівської селищної ради та її 
структурних підрозділів на 2022 рік»

7. Про надання матеріальної допомоги гр.



8. Про затвердження рішень виконавчого комітету «Про внесення змін до 
рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 24.12.2021 
року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік» 
(20526000000) (код бюджету) », які були прийняті з 13 травня 2022 року по 28 
вересня 2022 року.

9. Про затвердження рішень виконавчого комітету від 28.09.2022 року № 350 
«Про затвердження звіту про виконання бюджету Безлюдівської селищної 
територіальної громади за 1 квартал 2022 року (20526000000) (код бюджету)» та 
від 28.09.2022 року № 351 «Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Безлюдівської селищної територіальної громади за І півріччя 2022 року 
(20526000000) (код бюджету)».

10. Про внесення змін до Програми соціального захисту населення сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2022 роки.

11. Про визначення одержувачем коштів 9 рівня ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВ1С 2018».

12. Про внесення змін до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000) (код бюджету).

13. Про затвердження звіту про виконання бюджету Безлюдівської селищної 
територіальної громади за 9 місяців 2022 року (20526000000) (код бюджету).

14. Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИСМСТВА 
“ПОСТАЧАЛЬНИК” (код ЄДРПОУ 32056942).

15. Про зміну засновника та припинення Комунального підприємства
ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО
ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271)

16. Про зміну засновника та припинення Комунального підприємства 
ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ код ЄДРПОУ 30588717)

17. Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
“БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код ЄДРПОУ 14058308)

18. Про внесення змін до Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання, затвердженого рішенням II сесії селищної ради VIII скликання від 
22 грудня 2020 року.

19. Різне

Безлюдівський селищний голова /Ч&ЯІ /3* Микола КУЗЬМІНОв



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XX сесія VIII скликання

II пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 09 листопада 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

ВИРІШИЛА:

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-ІХ «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 рішешія—исц^ласти на Безлюдівського 
селишного голову Кузьмінова М.М. та посшщу комісіЖз питань депутатської 
діяльності, депутатської етики, правопорядку,' ' законності та зв’язків з 
громадськими організаціями (Арестов Ю.О./р ? / И\Д\\

Микола КУЗЬМІНОВ
СІ » V п К 'Ту к р

Безлюдівський селищний голова



Додаток
до рішення XX сесії (II пленарне засідання) 
Безлюдівської селишної
ради від 09.11.2022 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 вісім 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 незалежні аїни.

. . С g)
Талону х

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ
XX сесія VIII скликання

II пленарне засідання

РІШЕННЯ 
від 09 листопада 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

ВИРІШИЛА:

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 VII 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 XII сесії VIII скликання від ЗО 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 (Че

Безлюдівський селищний голова
о

кола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VHI скликання

II пленарне засідання

РІШЕННЯ 
від 09 листопада 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

ВИРІШИЛА:
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 поклзбтй надт&&гійну комісію з питань 
бюджету, економіки, фінансів та кому

Безлюдівський селищний голова

М?0439^

ола КУЗЬМІНОВ



Додаток 1
до рішення XX сесія (II пленарне засідання) VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 09 листопада 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

Головний бухгалтер

№
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

Олександра КАЛАШНІК



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання

II пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 09 листопада 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 XIX сесії Безлюдівської селищної ради VIII 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 такому пальної власності (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 09 листопада 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. Преміювати Безлюдівського селищного голову КУЗЬМІНОВА Миколу 
Миколайовича за підсумки роботи у жовтні 2022 року, у розмірі 100 %, 
посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг, вислугу років, досягнення у 
праці за фактично відпрацьований час.

2. Виплатити матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових 
питань у розмірі середньомісячної заробітт^^ат^^к

3. Контроль за виконанням цього рииення покласД на постійну комісію з 
питань бюджету економіки, фінансів та

Безлюдівський селищний голова

ості (Підкопай А.Б.).

икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIIІ скликання

II пленарне засідання
РІШЕННЯ

від 09 листопада 2022 року

Про внесення змін до рішення XVIII сесії VIII скликання «Про 
затвердження структури апарату управління
Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів на 2022 рік»

Керуючись статтями 26, 42, 54 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні» з метою вдосконалення роботи виконавчих 
органів Безлюдівської селищної ради, структурування функціональних 
напрямків діяльності, забезпечення ефективної роботи та враховуючи 
необхідність затвердження нової структури та чисельності апарату селищної 
ради та її виконавчих органів, враховуючи висновки постійної комісії з 
питань бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна 
рада

В И Р І Ш И ЛА:

1. Внести зміни до додатку 4 рішення Безлюдівської селищної ради 
XVIII сесії VIII скликання від 24 грудня 2021 року «Про затвердження 
структури апарату управління Безлюдівської селищної ради та її структурних 
підрозділів на 2022 рік» в частині затвердження нової структури Служби у 
справах дітей Безлюдівської селищної ради та викласти її в новій редакції, 
що додається.

2. Внести зміни до додатку 1 Рішення Безлюдівської селищної ради 
XVIII сесії VIII скликання від 24 грудня 2021 року «Про затвердження 
структури апарату управління Безлюдівської селищної ради та її структурних 
підрозділів на 2022 рік» в частині затвердження нової структури апарату 
управління Безлюдівської селищної ради та ії структурних підрозділів, та 
викласти її в новій редакції, що додається.

3. Головному бухгалтеру Калашник О.М. внести зміни до штатного
розпису, у відповідності до затвердженої сц^ктуртщ.

4. Контроль за виконанням рішеьґняуц.окфайф^ 
питань бюджету, економіки, фінансіву^Г^^бт^н^гГц^ 
А.Б.). (®(( ЩОИ;
Безлюдівський селищний голова \ЛЛ

а постійну комісію з 
Хвласності (Підкопай

ола КУЗЬМІНОВ

Лр. ї V. '"'..-У



Додаток 4 
до рішення XX сесії 

(11 пленарне засідання) 
VIII скликання 

від 09. і 1.2022 р. "Про 
затвердження структури 

апарату управління 
Безлюдівської селищної 

ради 
та її структурних підрозділів 

на 2022 рік "

Структура служби у справах дітей

станом на 09 листопада 2022 року

п/п Назва структурного підрозділу та посад
Кількість штатних 
одиниць

Начальник 1
2 Головний спеціаліст 3
3 Інспектор 1

Всього 5

Безлюдівський селищний голова

Іо' г-'ТлА А

1 2 1 ВДола КУЗЬМІНОВ

\^/,^0439*\' ? /



Додаток I

до рішення XX сесії 
(II пленарне засідання)

VIII скликання 
від 09.11.2022 р. "Про затвердження структури 

апарату управління 
Безлюдівської селищної ради 

та її структурних підрозділів на 2022 рік "

вводиться в дію з 09 листопада 2022 року

Структура апарату управління Безлюдівської селищної ради та її структурних підрозділів

п/п Назва структурного підрозділу та посад Кількість штатних одиниць
А парат управління

1 Селищний голова 1
2 Перший заступник селищного голови 1

3
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

4
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

5
Заступник голови з питань діяльності виконавчих 
органів 1

6 Секретар ради 1

7
Керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету 1

8 Староста 4

9 Інспектор 1
всього 12

Сектор з питань запобігання та виявлення корупції

1 Завідувач сектору 1

2
Головний спеціаліст з питань запобігання та 
виявлення корупції 1
всього 2

Загальний відділ
1 Начальник відділу 1
2 Діловод 3
3 Головний спеціаліст 3
4 Провідний спеціаліст 3
5 Спеціаліст 1 категорії 1
6 Старший інспектор 1

всього 12
Сектор управління персоналом

1 Завідувач сектором 1
2 Головний спеціаліст



всього 2

Відділ державної реєстрації
1 Начальник відділу 1

2 Головний спеціаліст 4
всього 5

Відділ земельних відносин та комунальної власності
1 Начальник відділу 1

2 Головний спеціаліст 1

3 Провідний спеціаліст 1

4 Інспектор 1
всього 4

Відділ житлово-комунального господарство
1 Начальник відділу 1

2 Провідний спеціаліст 1
3 Спеціаліст 1 категорії 1

всього 3

Відділ культури, туризму та спорту

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 1
3 Провідний спеціаліст 1

всього 3
Юридичний відділ

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст-юрисконсульт 2

всього 3
Сектор з питань цивільного захисту

1 Завідувач сектору 1
2 Головний спеціаліст 1

всього 2

Відділ з питань економічного розвитку, інвестиційної діяльності та комунального майна
1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст 2
3 Провідний спеціаліст 1

4

Відділ соціального захисту населення
1 1 Іачальник відділу 1
2 Заступник начальника відділу 1

3 Головний спеціаліст 4
4 Інспектор 1

всього 7

Сектор військового обліку
1 Завідувач сектору 1

2 Інспектор 2



Безлюдівський селищний голова

всього 3
Договірний відділ

1 Начальник відділу 1
2 Головний спеціаліст з публічних закупівель 2
3 Головний спеціаліст 1

всього 4
Господарський сектор

1 Завідувач господарством 1
2 Сторож 5
3 Водій 1
4 Водій 2
5 Прибиральник службових приміщень 3.5
6 1 Ірибиральник території 0.5
7 Підсобний робітник 1

всього >4
' zz ч*' ?> і .

Разом /'у £■/''' 80і \\

икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XX сесія VIII скликання

II пленарне засідання 
РІШЕННЯ

від 09 листопада 2022 року

Про надання матеріальної допомоги 
гр. Димарецькій Олені Валентинівні

Розглянувши заяву гр. 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 

'тЮті-вмогті 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. , 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 питаць-бнзджету, економіки, фінансів 
та комунальної власності (Підкопай А.Б.)

/су/ Ди л L V ' З
Безлюдівський селищний голова ЯЖ Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 09 листопада 2022 року

«Про затвердження рішень виконавчого комітету
«Про внесення змін до рішення XVIII сесії
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 24.12.2021 
року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету) », які були прийняті з 
13 травня 2022 року по 28 вересня 2022 року

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради Анастасії ПІДКОПАЙ з 
проханням затвердити рішення виконавчого комітету та керуючись пунктом 
23 статті 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 XVI11 сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету)», від 
21.06.2022 року № 173 «Про внесення змін до рішення XVIII сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет 
Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік» (20526000000) 
(код бюджету) », від 25.07.2022 року № 215 «Про внесення змін до рішення 
XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 24.12.2021 року 
«Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік» 
(20526000000) (код бюджету), від 26.08.2022 року № 271 «Про внесення змін 
до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 
24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади 
на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету), від 07.09.2022 року № 333 «Про 



внесення змін до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік» (20526000000) (код бюджету) та від 
28.09.2022 року № 345 «Про внесення змін до рішення XVIII сесії 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет 
Безлюдівської селищної територіальної громади на 2022 рік» (20526000000) 
(код бюджету), що додаються.

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та к нальної власності (Підкопай 
А.Б.)

Безлюдівський селищний голова

С е л ь

икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.09.2022 року смт Безлюдівка №345

«Про внесення змін до рішення 
XVIII сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 24.12.2021 
року «Про бюджет Безлюдівської 
селищної територіальної громади на 
2022 рік» 
(20526000000) (код бюджету)»

Керуючись статтею 28, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою КМУ № 252 від 11.03.2022року, виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік») зі змінами (20526000000) (код бюджету):

1.1. За пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету селищної 
територіальної громади здійснюється перерозподіл асигнувань в межах 
затвердженого обсягу, зокрема:

По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада:
- по загальному фонду зменшити видатки по КПКВК МБ 0116030 

«Організація благоустрою населених пунктів» по КЕКВ 2240 «Оплата послуг 
(крім комунальних)» у сумі 300 000 грн., відповідно збільшити видатки по 
КПКВК МБ по 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 300 000 грн.;

- по спеціальному фонду зменшити видатки по КТПКВК MB 0111010 
«Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших 
об’єктів» у сумі 1 151 318 грн., відповідно збільшити видатки по КТПКВК MB 
0117324 «Будівництво установ та закладів культури» по КЕКВ 3142 
«Реконструкція інших об’єктів» у сумі 1 151318 грн.



2. Затвердити рішення на черговому засіданні сесії селищної ради.
3. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти 

на першого заступника селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова / л Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 07.09.2022 року смт Безлюдівка №333

«Про внесення змін до рішення 
XVIII сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 24.12.2021 
року «Про бюджет Безлюдівської 
селищної територіальної громади на 
2022 рік» 
(20526000000)
(код бюджету)

Керуючись статтею 28, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою КМУ № 252 від 11.03.2022року, виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік») зі змінами (20526000000) (код бюджету):

1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади по коду доходів 41051200 «Субвенція з місцевого 
бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» у сумі 
34 244 грн.

1.2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади у сумі 34 244 грн. по головному розпоряднику коштів 
Відділ освіти Безлюдівської селищної ради по КПКВК МБ 0611200 «Надання 
освіти за рахунок субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами» по 
КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 28 069 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування 
на заробітну плату» у сумі 6 175 грн.

1.3. За пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету селищної 
територіальної громади здійснюється перерозподіл асигнувань в межах 
затвердженого обсягу, зокрема:



По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 
спеціальному фонду по наступним КТПКВК MB:

- зменшити видатки по КТПКВК MB 0117324 «Будівництво установ та 
закладів культури» по КЕКВ 3142 «Реконструкція інших об’єктів» у сумі 
1151318 грн., відповідно збільшити видатки по КТПКВК MB 0116011 
«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» по КЕКВ 3131 
«Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» у сумі 1 151 318 грн.

По головному розпоряднику коштів Відділ освіти Безлюдівської селищної 
ради по загальному фонду по наступним КТПКВК MB:

- зменшити видатки по КТПКВК MB 0611070 «Надання позашкільної 
освіти закладами позашкільної освіти, заходи із позашкільної роботи з дітьми» 
по КЕКВ 2111 «Заробітна плата» у сумі 95 433 грн., по КЕКВ 2120 
«Нарахування на заробітну плату» у сумі 20 995 грн., відповідно збільшити 
видатки по КТПКВК MB 0611026 «Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами» по КЕКВ 2210 «Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар» у сумі 116 428 грн.

2. Затвердити рішення на черговому засіданні сесії селищної ради.
3. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти 

на першого заступника селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 13.05.2022 року смт Безлюдівка № 149

«Про внесення змін до рішення
XVIII сесії Безлюдівської селищної
ради VIII скликання від 24.12.2021
року «Про бюджет Безлюдівської
селищної територіальної громади 
на 2022 рік»
(20526000000)
(код бюджету)»

Керуючись статтею 28, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою КМУ № 252 від 11.03.2022року, Розпорядженням 
ХОВА №37В від 05.05.2022року, виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік») зі змінами (20526000000) (код 
бюджету):

1.1. Збільшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади по коду доходів 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 дотації з державного бюджету» у 
сумі 2 046 400 грн.

1.2. Збільшити видаткову частину загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади у сумі 2 046 400 грн.

По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада у сумі 
1 023 200 грн. по наступним КТПКВК MB:

- 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 на КЕКВ 
2271 «Оплата теплопостачання» у сумі 409 200 грн.;

- 0111010 «Надання дошкільної освіти» по КЕКВ 2271 «Оплата 



теплопостачання» на суму 614 000 грн.
По головному розпоряднику коштів Відділ освіти Безлюдівської 

селищної ради по КТПКВК MB 0611021 «Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 2271 «Оплата 
теплопостачання» у сумі 1 023 200 грн.

1.3. За пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету 
селищної територіальної громади здійснюється перерозподіл асигнувань по 
загальному фонду в межах затвердженого обсягу, зокрема:

Зменшити видатки по головному розпоряднику коштів Відділ освіти 
Безлюдівської селищної ради по КТПКВК MB 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. та 
збільшити видатки по головному розпоряднику Фінансовий відділ 
Безлюдівської селищної ради по КТПКВК MB 3719770 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету» по КЕКВ 2620 «Поточні трансферти органам 
державного управління інших рівнів» у сумі 658 397 грн.

2. Затвердити рішення на черговому засіданні сесії селищної ради.
3. Контроль та відповідальність щодо внкрнання даного рішення покласти 

на першого заступника селищного голови Ю: СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова Й,і Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 26.08.2022 року смт Безлюдівка №271

«Про внесення змін до рішення 
XVIII сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 24.12.2021 
року «Про бюджет Безлюдівської 
селищної територіальної громади на 
2022 рік» 
(20526000000)
(код бюджету)

Керуючись статтею 28, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою КМУ № 252 від 11.03.2022року, виконавчий комітет 
Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік») зі змінами (20526000000) (код бюджету):

1.1. За пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету селищної 
територіальної громади здійснюється перерозподіл асигнувань в межах 
затвердженого обсягу, зокрема:

По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 
загальному фонду по наступним КТПКВК MB:

- зменшити видатки по КТПКВК MB 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 
26 232 грн., відповідно збільшити видатки по КТПКВК MB 0116011 
«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» по КЕКВ 2240 
«Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 26 232 грн.



2. Затвердити рішення на черговому засіданні сесії селищної ради.
3. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти 

на першого заступника селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 25.07.2022 року смт Безлюдівка №215

«Про внесення змін до рішення
XVIII сесії Безлюдівської селищної
ради VIII скликання від 24.12.2021
року «Про бюджет Безлюдівської
селищної територіальної громади 
на 2022 рік»
(20526000000)

(код бюджету)

Керуючись статтею 28, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою КМУ № 252 від 11.03.2022року, Розпорядженням 
ХОВА №37В від 05.05.2022року, виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік») зі змінами (20526000000) (код 
бюджету):

1.1. Зменшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади по коду доходів 41053900 «Інші субвенції з 
місцевого бюджету » у сумі 52 250 грн.

1.2. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади у сумі 52 250 грн. по головному розпоряднику коштів 
Безлюдівська селищна рада по КТПКВК MB 0113242 «Інші заходи у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші 
виплати населенню» у сумі 52 250 грн.

1.3. За пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету селищної 
територіальної громади здійснюється перерозподіл асигнувань по загальному 
фонду в межах затвердженого обсягу, зокрема:

По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 
загальному фонду по наступним КТПКВК MB:

- зменшити видатки по КТПКВК MB 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 
90 567 грн., відповідно збільшити видатки по КТПКВК MB 0112111 
«Первинна медична допомога населенню, що надається центрами первинної 
медичної (медико-санітарної) допомоги» для одержувача коштів 9 рівня КНП 
Безлюдівської селищної ради «ЦПМД №3 у сумі 90 567 грн. в тому числі:

- по загальному фонду по КЕКВ 2610 «Субсидії та поточні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 40 986 грн.;

- по спеціальному фонду по КЕКВ 3210 «Капітальні трансферти 
підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 49 581 грн.;

По головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Безлюдівської 
селищної ради збільшити видатки по КТПКВК MB 3719800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів» по загальному фонду по КЕКВ 2620 
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 
140 000 грн. та зменшити видатки по головному розпоряднику коштів 
Безлюдівська селищна рада по КТПКВК MB 0113140 «Оздоровлення та 
відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
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 140 000 грн.

По головному розпоряднику коштів Відділ освіти Безлюдівська селищна 
рада зменшити видатки по спеціальному фонду, які були виділені за рахунок 
залишку коштів освітньої субвенції 2021 року (з відповідною передачею коштів 
із загального фонду) по КТПКВК MB 0611061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 3132 «Капітальний 
ремонт інших об’єктів» у сумі 3 800 000 грн. та збільшити видатки по 
загальному фонду по КТПКВК MB 0611061 «Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної середньої освіти» по КЕКВ 2111 «Заробітна 
плата» у сумі 3 114 754 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» у 
сумі 685 246 грн.

2. Затвердити рішення на черговому засіданні сесії селищної ради.
З. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти 

на першого заступника селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова

■

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 21.06.2022 року смт Безлюдівка № 173

«Про внесення змін до рішення 
XVIII сесії Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання від 24.12.2021 
року «Про бюджет Безлюдівської 
селищної територіальної громади 
на 2022 рік» 
(20526000000)
(код бюджету)»

Керуючись статтею 28, Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», Постановою КМУ № 252 від 11.03.2022року, Розпорядженням 
ХОВА №37В від 05.05.2022року, виконавчий комітет Безлюдівської 
селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Внести зміни до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік») зі змінами (20526000000) (код 
бюджету):

1.1. Зменшити дохідну частину загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади по коду доходів 41033900 «Освітня субвенція з 
державного бюджету місцевим бюджетам» у сумі 4 388 800 грн.

1.2. Зменшити видаткову частину загального фонду бюджету селищної 
територіальної громади у сумі 4 388 800 грн. по головному розпоряднику 
коштів Відділ освіти Безлюдівської селищної ради по КТПКВК MB 0611031 
«Надання загальної середньої освіти закладами середньої освіти» по КЕКВ 
2111 «Заробітна плата» у сумі 3 597 376 грн., по КЕКВ 2120 «Нарахування на 
оплату праці» у сумі 791 424 грн.

1.3. За пропозиціями головних розпорядників коштів бюджету 
селищної територіальної громади здійснюється перерозподіл асигнувань по 
загальному фонду в межах затвердженого обсягу, зокрема:

По головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 
загальному фонду по наступним КТПКВК MB:



- зменшити видатки 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., 
відповідно збільшити видатки по 0114060 «Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів, центрів дозвілля та інших клубних закладів» по 
КЕКВ 2272 «Оплата водопостачання та водовідведення» у сумі 4 575 грн.;

- зменшити видатки по 0116030 «Організація благоустрою населених 
пунктів» по КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» у сумі 200 200 грн., 
відповідно збільшити видатки 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 
збільшити видатки по КТПКВК MB 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. 
відповідно зменшити видатки по головному розпоряднику коштів 
Фінансовий відділ Безлюдівської селищної ради по загальному фонду по 
КТПКВК MB 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.

По головному розпоряднику коштів Фінансовий відділ Безлюдівської 
селищної ради збільшити видатки по КТПКВК MB 3719800 «Субвенція з 
місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів» по загальному фонду по КЕКВ 2620 
«Поточні трансферти органам державного управління інших рівнів» у сумі 
60 000 грн. та зменшити видатки по головному розпоряднику коштів 
Безлюдівська селищна рада по КТПКВК MB 0113140 «Оздоровлення та 
відпочинок дітей (крім заходів з оздоровлення дітей, що здійснюються за 
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.

2. Затвердити рішення на черговому засіданні сесії селищної ради.
3. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти 

на першого заступника селищного голови Ю. СВІТЛИЧНОГО.

Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 09 листопада 2022 року

Про затвердження рішень виконавчого комітету
від 28.09.2022 року № 350
«Про затвердження звіту про виконання бюджету
Безлюдівської селищної територіальної громади
за І квартал 2022 року (20526000000) (код бюджету)» та
від 28.09.2022 року № 351
«Про затвердження звіту про виконання бюджету 
Безлюдівської селищної територіальної громади 
за І півріччя 2022 року (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 пунктом 
23 статті 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 28.09.2022 року 
№ 350 «Про затвердження звіту про виконання бюджету Безлюдівської 
селищної територіальної громади за І квартал 2022 року (20526000000) 
(код бюджету)» та від 28.09.2022 року № 351 «Про затвердження звіту про 
виконання бюджету Безлюдівської селищної територіальної громади за І 
півріччя 2022 року (20526000000) (код бюджету)», що додаються.

2. Контроль за виконанням рішен^дгТТріДіас^и на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фіщщ^ш^Ш^ ^комунальної власності 
(Підкопай А.Б.) (

р |( ШЙУ
Безлюдівський селищний голова ' JgЙмкола КУЗЬМІНОВ

V, 61 Лг4-—•* /7
''А?0439о-’.



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.09.2022 року смт Безлюдівка №350

«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.28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ 
№252 від 11.03.2022 року, виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

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. Затвердити рішення на черговому засіданні сесії селищної ради.
3. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти 

на першого заступника селищного годовиКфія СВІТЛ ОГО.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 28.09.2022 року смт Безлюдівка № 351

«Про затвердження 
звіту про виконання 
бюджету Безлюдівської 
селищної 
територіальної громади 
за І півріччя 2022 року 
(20526000000) 
(код бюджету)»

Відповідно до статті 80 Бюджетного Кодексу України, керуючись ст.28 
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ 
№252 від 11.03.2022 року, виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити звіт про виконання бюджету Безлюдівської селищної 
територіальної громади за І півріччя 2022 рік:

- по доходах у сумі 93 205 548,80 грн., в тому числі: загального фонду - 
92 883 399,87 грн., спеціального фонду в сумі - 322 148,93 грн. згідно додатку 
№1.

- по видатках у сумі - 81 987 668,54 грн., у тому числі:
загального фонду - 81 797 111,20 грн., спеціального фонду - 190 557,34 грн. 
згідно додатку №2.

2. Затвердити рішення на черговому засіданні сесії селищної ради.
3. Контроль та відповідальність щодо виконання даного рішення покласти 

на першого заступника селищного голови Юрія СВІТЛИЧНОГО.

Безлюдівський селищний голова і і ; //, Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання

РІШЕННЯ

від 09 листопада 2022 року

Про внесення змін до Програми соціального захисту 
населення сіл та селищ, що увійшли до складу
Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2022 роки

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 04 жовтня 
2017 року № 769 «Про затвердження Порядку та умов надання субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо 
підтримки територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного 
конфлікту на сході Україні», розпорядження Харківської обласної військової 
адміністрації від 26 жовтня 2022 року № 225 «Про забезпечення населення 
територій Харківської області, прилеглих до зони проведення воєнних 
(бойових) дій, деревиною паливною у період дії воєнного стану», керуючись 
статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Внести зміни до пункту 2 «Адресна допомога» розділу 8 «Напрями 
діяльності та заходи» Програми соціального захисту населення сіл та селищ, 
що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2022 роки, 
шляхом додавання підпункту 2.10 у наступній редакції:

«2.10 Надання на безоплатній основі деревини паливної населенню 
територій, прилеглих до зони проведення воєнних (бойових) дій».

2. Контроль за виконанням рішещл-йе^дасти на постійну комісію з 
питань охорони здоров’я, соціальногтхда^с^^и^елення, освіти, спорту та
культури ( Гусь 1.М.).

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання

РІШЕННЯ 
від 09 листопада 2022 року

Про визначення одержувачем коштів 9 
рівня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ
«КОМУНСЕРВІС 2018»

Відповідно до статей 26, 42, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», статті 91 Бюджетного кодексу України, 
враховуючи висновки постійної комісії з питань бюджету, економіки, фінансів 
та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Визначити одержувачем коштів 9 рівня ТОВАРИСТВО З 
ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ «КОМУНСЕРВІС 2018» (код СДРПОУ 
42425543).

2. Зобов’язати ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ 
«КОМУНСЕРВІС 2018» провести реєстрацію в органах Державної 
казначейської служби України та відкрити реєстраційний рахунок для 
зарахування коштів і проведення видатків.

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 
питань бюджету, економіки, фінансів та ко^^л^^власності (І Іідкопай А.Б.).

---- 'Ччуа

І 2 з ІШ/іІ/До
І е °3 І іаАігГ ~ ІI R \ І І І ° /і

Безлюдівський селищний голова уЛУу Л^^/Ліикола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання

РІШЕННЯ 
від 09 листопада 2022 року

Про внесення змін до рішення
XVIII сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання 
від 24.12.2021 року «Про бюджет 
Безл юд і вс ької сел и щ н ої
територіальної громади на 2022 
рік» та додатків до нього (зі 
змінами) 
(20526000000)

(код бюджету)

Керуючись Бюджетним кодексом України, Законом України «І Іро 
місцеве самоврядування», враховуючи висновки постійної комісії з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності, селищна рада

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
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 208 293 031 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету - 205 646 719 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету - 2 646 312 гривень згідно з додатком 1 
до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 258 517 955 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету 205 476 941 гривень та видатки 
спеціального фонду селищного бюджету - 53 041 014 гривень;

профіцит за загальним фондом селищного бюджету у сумі 169 778 
гривень згідно з додатком 2 до цього рішення;



дефіцит за спеціальним фондом селищного бюджету у сумі 50 394 702 
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 71 072 975 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 69', 71 
Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону 
України "1 Іро 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 грансферти 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, ііадаїи 



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 па договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням ДО кінця поточного 
б юджет н о го пері оду.

II. 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;

І 1.4. 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 заробі їної 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 законодавс і вом 
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 іа 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 І - 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. Кон троль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з пи тань бюджету, економіки, фінансів та ко^^а^^^власності (Підкопай А.Б.).»

V V3 \ І иГгГ'г ) 7 • //Безлюдівський селищний голова сола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1
до рішення XX сесії VIII скликання II пленарне засідання 

Безлюдівської селищної ради від 09.11.2022 року Про внесення змін до 
рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 

24 12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами) 

(20526000000) 
(код бюджету)

ДОХОДИ 
місцевого бюджету на 2022 рік (зі змінами)

20526000000

(грн.)

Код
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
У КІМ) ЧИЄ. ІІ

010.1’/КС 1 
розвитку

І 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 158 232 600,00 158 215 600,00 17 000,00 0,00

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 
ринкової вартості

93 800 000,00 93 800 000,00 0,00 0.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 93 800 000,00 93 800 000,00 0,00 0,00

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку у вигляді заробітної плати

87 000 000.00 87 000 000.00 0,00 0.00

11010200 Податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами

3 500 000.00 3 500 000,00 0.00 0.00

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, 
із доходів платника податку інших ніж заробітна плата

2 800 000.00 2 800 000,00 0.00 0,00

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування

500 000.00 500 000,00 0.00 ІІ.ОІі

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 1 585 600,00 1 585 600,00 0,00 0,00

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 700 000,00 700 000,00 0,00 0,00

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів (крім рентної 
плати за спеціальне використання лісових ресурсів в частині деревини, 
заготовленої в порядку рубок головного користування)

700 000.00 700 000,00 0.00 и.ии

13030000 Рентна плата за користування надрами загальнодержавного 
значення

885 600,00 885 600,00 0,00 0,00

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування інших корисних 
копалин загальнодержавного значення

4 500.00 4 500,00 0.00 0.00

13030800 Рентна плата за користування надрами для видобування природного газу 850 000.00 850 000,00 0.00 0.00

13030900 Рентна плата за користування надрами для видобування газового 
конденсату

ЗІ 100.00 31 100,00 ().()() 0.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 1 1 600 000,00 11 600 000,00 0,00 0,00

14020000 Акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів 
(продукції)

2 200 000,00 2 200 000,00 0,00 0.00

14021900 Пальне 2 200 000.00 2 200 000.00 0,00 0,00

14030000 Акцизний податок з ввезених на митну територію України 
підакцизних товарів (продукції)

7 000 000,00 7 000 000,00 0,00 0,00

14031900 Пальне 7 000 000.00 7 000 000.00 0.00 0.0(1

14040000 Акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 
торгівлі підакцизних товарів

2 400 000,00 2 400 000,00 0,00 0,00

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються (перераховуються) згідно 
з Податковим кодексом України

51 230 000,0(1 51 230 000,00 0,00 0,00

18010000 Податок на майно ЗО 430 000,00 ЗО 430 000,00 0,00 0,00

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

20 000.00 20 000.00 0,00 0.00

18010200 Податок па нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об’єктів житлової нерухомості

200 000,00 200 000,00 О.оо 0.0(1

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

860 000.00 860 000.00 0.0(Г 0.00

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
юридичними особами, які є власниками об'єктів нежитлової нерухомості

10 Х00 000,00 10 ХОО 000.00 0.00 0.00

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 9 950 000,00 9 950 000.00 0.00 0.00

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 6 300 000,00 6 300 000.00 0.00 0.00

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 1 200 000.00 1 200 000,00 ().| К) 0,00



18010900 Орендна плата з фізичних осіб 1 100 000,00 1 100 000,00 0,00 0.00

18050000 Єдиний податок 20 800 000,00 20 800 000,00 0,00 0,00

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 1 800 000.00 1 800 000.00 0.00 0.00

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 18 500 000,00 18 500 000.00 0,00 0,00

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за попередній податковий 
(звітний) рік дорівнює або перевищує 75 ВІДСОТКІВ

500 000,00 500 000,00 0.00 0.00

19000000 Інші податки та збори 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00

19010000 Екологічний податок 17 000,00 0,00 17 000,00 0,00

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в атмосферне повітря 
забруднюючих речовин стаціонарними джерелами забруднення (за 
винятком викидів в атмосферне повітря двоокису вуглецю)

14 000,00 0,00 14 ооо.оо (|.(|()

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально відведених для цього 
місцях чи на об’єктах, крім розміщення окремих видів відходів як 
вторинної сировини

3 000,00 0,00 3 000.00 0.00

20000000 Неподаткові надходження 2 820 812,00 448 500,00 2 372 312,00 0,00

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

21080000 Інші надходження 70 000,00 70 000,00 0,00 0,00

21081700 Плата за встановлення земельного сервітуту 70 000.00 70 000.00 0.00 0,00

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 
господарської діяльності

316 300,00 316 300,00 0,00 0,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 215 100,00 215 100,00 0,00 0.0(1

22010300 Адміністративний збір за проведення державної реєстрації юридичних 
осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань

10 000,00 10 000,00 0.00 0.00

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 15 100.00 15 100.00 0.00 ().('(-

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень

190 000.00 190 000.00 0.00 0.00

22080000 Надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим державним майном

92 200,00 92 200,00 0,00 0,00

22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим комплексом 
та іншим майном, що перебуває в комунальній власності

92 200.00 92 200.00 0.00 о.оо

22090000 Державне мито 9 000,00 9 000.00 0,00 0,00

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення 
документів, у тому числі за оформлення документів на спадщину і 
дарування

9 000.00 9 000.00 о.оо 0.00

24000000 Інші неподаткові надходження 62 200,00 62 200,00 0,00 0,00

24060000 Інші надходження 62 200,00 62 200,00 0,011 0.00

24060300 Інші надходження 62 200.00 62 200,00 0.00 0.00

25000000 Власні надходження бюджетних установ 2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 0,00

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно із законодавством

2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 (1,(10

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з їх 
основною діяльністю

2 372 312.00 0,00 2 372 312.00 0.00

30000000 Доходи від операцій з капіталом 77 000,00 0,00 77 000.00 77 000.00

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 77 000,00 0,00 77 000,00 77 ОПІМИї

33010000 Кошти від продажу землі 77 000,00 0,00 77 000,00 77 000,0(1

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського 
призначення, що перебувають у державній або комунальній власності, та 
земельних ділянок, які знаходяться на території Автономної Республіки 
Крим

77 000,00 0.00 77 00(1.00 77 000.00

50000000 Цільові фонди 180 000,00 0,00 180 000,00 0.00

50110000 Цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки 
Крим, органами місцевого самоврядування та місцевими органами 
виконавчої влади

180 000,00 0,00 180 00(1,00 0.00

Усього доходів
(беї урахування міжбюджетних трансфертів)

161 318 412,00 158 664 100,00 2 646 312,00 77 000,0(1

40000000 Офіційні трансферти 46 982 619,00 46 982 619,00 0,00 0,00

41000000 Від органів державного управління 46 982 619,00 46 982 619,00 0,00 0,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2 939 200,00 2 939 200,00 0.00 0.0(1

41020100 Базова дотація 2 929 500,00 2 929 500.00 0.00 0.00

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

9 700,00 9 700.00 0.00 0.00



41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 39 499 300,00 39 499 300,00 0,00 0,00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 39 499 300.00 39 499 300.00 0.00 0,00

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 3 043 600,00 3 043 600,00 0,00 0,00

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

997 200.00 997 200,00 0.00 0,00

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

2 046 400,00 2 046 400.00 ().()() 0.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 500 519,00 1 500 519,00 0.00 о.оо

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету

34 244.00 34 244.00 0.00 0,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 1 405 773.00 1 405 773.00 0.00 0.00

41058800 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту 
на сході України за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

60 502.00 60 502,00 0.00 0,00

X Разом доходів // v чоУ
АЛ <Х>-

С Є

205 646 719,00 2 646 312,00 77 000,00
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Додаток № 2 
до рішення XX сесії VIII скликання 

II пленарне засідання
Безлюдівської селищної ради від 09.11.2022 року Про 

внесення змін до рішення XVIII сесії Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання від 24.12.2021 року «Про 
бюджет Безлюдівської селищної територіальної громади 

на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000) 
(код бюджету)

Фінансування селищного бюджету на 2022 рік (зі змінами)

20526000000
(і- бюджету) грн.

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому чнслі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора 1

200000 Внутрішнє фінансування 50 224 924 -169 778 50 394 702 50 394 702

205000 Фінансування за рахунок залишків коштів на 
рахунках бюджетних установ

205100 На початок періоду 44 708 44 708 1
205200 На кінець періоду 44 708 44 708

1 208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету

50 224 924 -169 778 50 394 702
І

50 394 702 1

2об100 11а 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 1

208400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

-50 384 702 50 384 702 50 384 702

X Загальне фінансування 50 224 924 -169 778 50 394 702 50 394 702
Фінансування за типом боргового зобов'язання ,

600000 Фінансування за активними операціями 50 224 924 -169 778 50 394 702 50 394 702
І

602100 Залишки коштів на початок періоду 53 998 348 51 84 982 2 813 366 942 580
[_ 602200 Залишки коштів на кінець періоду 3 773 424-=■=^70 058 2 803 366 932 580

602400
Кошти, що передаються із загального фонду 
бюджету до бюджету розвитку (спеціального 
фонду)

Jr/
// ь

II S

Х
ІД 

1---

рту
с е

і X. <жЬ(> \\
° п

)2 50 384 702 50 384 702

X Загальне фінансування 50^2254 92И 1 -1. >9 7Л 50 394 702 50 394 702
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Додаток №3
до рішення XX сесії VIII скликання II пленарне засідання 

Безлюдівської селищної ради від 09.11 2022 року Про внесення змін до рішення XVIII 
сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 24 12 2021 року «Про бюджет 

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

(20526000000) 
(код бюджету)

РОЗПОДІЛ

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

(грн )

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Т ипової 
програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджете

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього видатки 

споживання

3 НИХ

видатки 
розвитку

усього
у тому числі 

бюджет

розвитку

видатки 
споживання

3 них

видатки 
розвиткуоплата 

праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

І 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16

0100000 Безлюдівська селищна рада 107 6X2 391.00 104 2ІХ71Х.О0 56 631 766.00 ЇХ 5X7 47Х.ОО 3 463 673.00 ЗХ 007 537.00 36 123 Х25.ОО 1 703 712.00 Х9 (126.00 11.00 36 303 Х25.00 І45 6Х9 92Х.00

0110000 Безлюдівська селищна рада 107 6X2 391.00 104 2ЇХ 7ІХ.ОО 56 63 1 766.00 ЇХ 5X7 47Х.ОО 3 463 673.1X1 ЗХ 007 537.1X1 36 123 Х25.1М1 1 703 712.1X1 Х9 026.10) 0.00 36 303 Х25.ОО 145 6X9 92Х.ОО

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 35 720 721.00 35 720 721.00 24 3X2 417.1X1 4 7X2 355.1X1 0.00 311)51X1.(0) 310 500.1X1 0.1X1 0.00 ЩО) 310 500.00 36 031 221.00

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

33 XI5 994.00 33X15 994.00 22 Х21 166.1X1 4 7X2 355.1X1 (ЦЮ 310 500.00 310 500.00 0.00 0.00 0.00 310 5Ж1.00 34 126 494.00

0110160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

1 904 727.00 1 904 727.1X1 1 561 251,00 11,1X1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 904 727.(0)

1000 ОСВІТА 27 561 396.00 27 561 396.00 14 747 442.1X1 7 Х49 6X7,00 0.00 6 756 551.1X1 5 1X0 451.1X1 1 576 100.01) 0.00 0.00 5 1X0 451.00 34 317 947.(0)

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 23 055 3X4.00 23 055 3X4.00 11 4X6 039.00 7 422 5X7.00 0.00 6 756 551,1X1 5 1X0 451.1X1 1 576 100.00 0.00 О.Ж) 5 1X0 451.00 29X11 935.00

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

407 ПОІ.ОО 407 100,00 0.00 407 11X1.00 0.00 0.00 0,1X1 0.00 0.00 О.Ж) 0,00 407 100,00

0111026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

20 000.00 20 000.1X1 0.00 20 01X1.00 0.1X1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 000,(0)

0111141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 3 97Х 912.Ж) 3 97Х 912.1X1 3 261 403,1X1 0.00 0.1X1 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 97X912,00

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 100 000.00 11X1 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (ЦХ1 0.00 0.00 (ЦЮ 0,00 100 000.00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2 1 ЇХ 914.00 2 11X914.00 0.00 0.00 0,1X1 49 5X1.00 49 5X1.00 0.00 0.1X1 (ЦЮ 49 5X1,00 2 16Х 495.00

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

1 694 144.00 1 694 144.1X1 0.00 0.00 0.00 49 5X1.00 49 5X1.00 0.00 0.00 О.Ж) 49 5X1.00 1 743 725.(0)



0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом І9Х 27О.4И I'M* 27ІІ.ІМ О.ІМ О.4Х О.ІИ О.ІМ О.ІХ О.ІИ О.ІМ О.ІМ О.ІИ 198 270.00

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих і ні (мини ПО 000.04 0.04 0.04 0.01 О.ОІ 0.01 О.ІМ О.ІМ ІІ.ІМ О.ІИ 110 (N10.00

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я 1 16 54ИІ.ІИ 116 54И1.4Х О.ІИ О.ІИ О.ІИ О.ІИ О.ІМ ІІ.ІМ О.ІМ О.ІИ О.ІИІ 116 5(ИІ.(ИІ

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 15 705 4ХХ.ІМ 1 5 705 4ХХ.4М 7 ХЗХ 75Х.ІМ О.ІИ ІІ.ІИ 110 612.ІИ ІІ.ІМ ІІО6І2.ІМ 89 О26.ІИ 11.01 О.ІМ 15X16 І(МЦМ)

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства 10 620.01 1О62О.4И 0.00 О.ІИ (МИ 0.01 0.4И О.ІМ О.ІМ О.ІМ О.ІИІ 10 620.00

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку

ЗО 000.04 ЗО 000.04 О.ІМІ ІІ.ІИ 0.ІХ О.ІМІ О.ІМ ІІ.ІМ О.ІИ ІІ.ІМ О.ІИІ ЗО (МИЦИІ

0113033 3033 1070
Компенсаційні виплати на пільговий проїзд 
автомобільним транспортом окремим категоріям 
громадян

3 764 790.00 3 764 7941.04 О.ІИІ 0.1X1 О.ІМІ О.ІИ» 0.ІМ 0.ІИ ІІ.ІМ 0.INI О.ІМІ 3 764 790.00

0113035 3035 1070
Компенсаційні виплати за пільговий проїзд 
окремих категорій громадян на залізничному 
транспорті

53 100.041 53 І4МІ.00 0.00 0.00 О.ІИІ О.ІМІ 0.00 О.ІМ) О.ІМ О.ІМІ О.ІМ» 53 100.04)

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)

741 326.4ИІ 70 326.4М» О.ІИ» ІІ.ІИ» 0.1X1 0.00 О.ІМ» 0.ІМІ ІІ.ІМ» О.ІМІ О.ІИ» 74» 326.ІМ)

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

246 295.00 246 295.00 0.00 О.І НІ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(10 О.ІИ» 246 295.00

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 4 9X9.04» 4 9X9.00 4 ОХ9.4ИІ 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 О.ІМІ 4 9X9,00

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
соціального захисту і соціального забезпечення

9 705 536.4И» 9 705 536.1X1 7 Х34 669.ІМІ 0.00 О.ІМІ 1 НІ 612.1Н) 0.00 ІІ0 6І2.ІИ) 89 026.1НІ О.ІИІ ІІ.ІМ» 9X16 148.00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 1 ХІ9Х32.ОО 1 Х19 X32JX) О.ІИ» О.ІХІ О.ІМІ 0.00 0.00 0.00 О.ІМ» О.ІМІ 0.00 1 ХІ9 832,1X1

4000 КУЛЬТУРА 1 МИСТЕЦТВО X 234 092.00 X 234 092.00 3 XI7 255.00 2 691 XI 3.00 0.00 4 17| 19Х.00 4 171 І9Х.ІМІ 0.ІМІ О.ІМ» (1.0(1 4 171 198.00 12 405 290,00

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 ХЗІ 02Х.(М» 1 ХЗІ 028.00 767 Х90.ІМІ 593 1 І2.ІИІ 4МИ) 0.00 0.00 0.ІМ) О.ІМІ 0.00 0.00 1 ХЗІ 028,00

0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та ІНШИХ 
клубних закладів

6 403 064.00 6 403 064.00 3 049 365.00 2 09Х 701.00 0.00 4 171 І9Х.00 4 171 198,00 О.ІМ) 0.00 0.00 4 171 І9Х.ІИ» 10 574 262.00

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 1 СПОРТ 4 032 313.4И1 4 032 313.00 2 Х39 02 7.4Х» О.ІИ) О.ІМІ 23 (МИЦИ) 23 ІММІ.ІМІ 0.00 О.ІМІ О.ІМІ 23 ІММІ.ІМІ 4 055 313.00

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 343 7<МММ» 343 700.00 О.ІМІ ІІ.ІИ» О.ІМІ О.ІМІ О.ІИ) О.ІМ) (1.00 0.00 О.ІИІ 343 700.00

0115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 3 6ХХ 613.04» 3 6ХХ 613.00 2 Х39 027.00 О.ІИ) О.ІМ» 23 000.ІМІ 23 000,00 0.00 0.00 0.00 23 000.0(1 3 711 613.4М)

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 9 149 Х23.ОО 5 6X6 150,04» 1211 5Я4І.ОО 2 Х41 Х93.ІИІ 3 463 673.4МІ 2 Х2І Х34.ІМ) 2 821 834.ІМІ 0.ІМ) О.ІМІ 0.00 2 Х2 1 Х34.00 II 971 657,04)

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду 26 232.4И» 26 232.4X1 О.ІИІ <1.011 0.00 1 29О53І.4М) 1 290 531.00 0.00 О.ІМ) 0.00 1 290 531.00 1 316 7634)0

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів 1 044 700.00 1 044 74ИІ.4И» 0.4X1 446 050.00 ІІ.ІМ) 0.00 0.00 0.00 О.ІМІ 0.00 0.00 1 044 700,00



0116020 6020 0620

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

3 463 673.1Н о.ж О.ІИ О.ІИ 3 463 673.01 0.01 ІІ.Ж О.Ж О.Ж (МИ О.ІИ 3 463 673.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 615 2ІХ.Ж 4 6І5 2ІХ.ІИ 1 211 5X0,01 2 395 Х43.ОІ 0.1Н 1 531 303.01 1 531 303.01 О.Ж О.Ж 0.Ж 1 531 ЗОЗ.ІИ 6 146 521,Ж)

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2 466 156.Ж 2 466 156.01 О.ІИ О.ІИ 0.Ж 23 747 261.01 23 567 261.Ж О.Ж 11.01 0.ІИ 23 747 261.1Н 26 213 4І7.Ж»

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 11 25О.ІН 11 250.00 О.Ж 0.01 О.Ж О.Ж О.Ж о.ш ІІ.Ж О.ІИ О.ІИІ 11 25О.ЖІ

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів О.Ж) О.Ж) О.Ж О.ІИ О.Ж 5Ж) ЖИМИ 5ІИ) ІИМІ.ІИ О.ІИ ІІ.Ж О.Ж 5ІИІ ІНИМИ) 500 ЖИМИ)

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури О.Ж) 0.00 О.Ж 0.01 О.Ж 14 699 061.Ж 14 699 061.Ж О.Ж 0.ІИ О.Ж 14 699 061.Ж) 14 699 061.Ж)

0117370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій

719 566.Ж) 719 566.INI О.ЖІ О.Ж 0.Ж 6 35Х 2ЖІ.ІИ 6 35Х 2ЖІ.ІИ) О.Ж О.Ж О.Ж) 6 35Х 2ЖІ.ЖІ 7 077 766.ЖІ

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об'єктів 
транспортної інфраструктури ЗХ 232.00 ЗХ 232.00 О.Ж) 0.00 О.Ж) О.Ж О.Ж) О.Ж) О.ІИ О.Ж» О.ІИІ ЗХ 232.Ж)

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

1 663 ІОХ.ОО 1 663 ІОХ.ОО О.ІИ» 0.00 О.Ж) 2 1)00 000.00 2 000 000.01) 0.00 О.Ж) 0.00 2 00(1 (НИМИ) 3 663 ІОХ.ОО

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової ОЦІНКИ 
земельної ділянки чи права на неї О.Ж) 0.00 О.Ж) 0.00 0.Ж) 10 ЖИМИ) 10 ЖИМИ) О.Ж) О.Ж) 0.00 10ЖНІ.ІИІ 10 жими»

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 34 000.00 34 <МММН> О.Ж) 0.00 11.00 О.Ж) ОАО ІІ.Ж) О.Ж) 0.00 О.ІИ) 34 ООО.Ж)

0117691 7691 0490

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

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1X0 ООО.Ж) ОАО О.Ж) 0.00 0.00 1X0 ЖИМИ) 1X0 ІИИ),(И>

8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 2 693 48Х.Ж) 2 693 4ХХ.ОО 1 795 2X7.00 421 73О.Ж) 0.00 17 ЖИМИ) ОАО 17 (НИМИ) 0.00 0.00 0.00 2 710 4ХХ.00

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої та 
добровільної пожежної охорони 2 693 4ХХ.Ж) 2 693 4ХХ.ОО 1 795 2X7.00 421 73OJH) 0.00 О.Ж) 0.00 О.Ж) 0.00 О.Ж) О.ЖІ 2 693 4ХХ.Ж)

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 0А0 0,00 0.00 О.ІИІ О.Ж) 1 7 ЖИ).(И) О.Ж) 17 ЖИМИ» О.ІИІ О.Ж) 0.00 17 0Ж).Ж)

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 91 13ХХ72.Ж) 91 13Х Х72.ІИ) 55 537 1Х2.ЖІ 14 5X1 09Х.Ж) О.ІИ) 4 933 477.Ж) 4 247 Х77.Ж) 6X5 6ЖІ.Ж) О.ІИІ 0.Ж) 4 247 Х77.ІИІ 96 072 349А0

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 91 13Х Х72.ОО 91 13Х Х72.ОО 55 537 1X2.00 14 5X1 ІИ/Х.ІИ» О.Ж) 4 933 477.Ж» 4 247 Х77.ІИ) 6X5 6ІММИ) О.ІИІ О.ІИІ 4 247 Х77.Ж) 96 072 349.00

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2 522 024.00 2 522 024.00 1 934 ХХХ.00 0.00 0.00 21) ЖИМИ) 20 ЖИ).ІИ) О.ІИІ О.Ж) 0.Ж) 20 ЖИМИ) 2 542 024.00

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

2 522 024.00 2 522 024,00 1 934 ХХХ.00 0.00 0.00 20 0Ж).Ж) 20 ЖИМИ) 0.00 0.00 ОАО 20 ЖИМИ) 2 542 024,00.

1000 ОСВІТА ХХ6І6Х4Х.00 XX 616 Х4Х.00 53 602 294.Ж) 14 5X1 09Х.ОО 0.00 4 713 477.Ж) 4 027 Х77.ІИ) 6X5 6ЖІ.0ІІ 0.00 О.Ж) 4 027 Х77.ЖІ 93 330 325.00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 33 722 034.00 33 722 034.ІМІ 9 600 159.Ж) 14 145 97Х.0І) ОАО 2 625 ЖИМИ» 1 939 4Ж).Ж) 6X5 6ЖІ.ІИ) 0.00 О.ЖІ 1 939 400.00 36 347 034.00

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами 4 613 66Х.Ж) 4 613 66Х.00 3 077 ІИІ2.Ж) 435 120.00 <1.1111 332 ХЖІ.Ж) 332 ХЖМИ) 0.00 О.Ж) 0.Ж) 332 ХЖ».Ж) 4 946 46Х.Ж)

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 39 499 ЗІИМИ» 39 499 31X1.00 32 376 477.Ж» 0.110 О.ІИІ ОАО ОАО О.Ж) 0.00 0.00 0.00 39 499 ЗЖІ.ОО

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 3 ХІНІ ЖИМИ) 3 ХІНІ їмН 1.00 3 114 754.Ж) О.ІИ) ОАО 1 433 677.Ж) 1 433 677.00 О.ІИ) 0.00 ОАО 1 433 677.Ж) 5 233 677,00



0611070 1070 0960
Надання позашкільної освіти закладами 
позашкільної освіти, заходи із позашкільної 
роботи 3 ДІТЬМИ

(ЦМ> 0.(81 0.1X1 O.IHI II.IHI 70 ІИИІ.ІНІ 70 ІИИІ.ІИІ 0.4MI O.IHI 0.4X1 70 ІИИІ.04 70 (ИИІ.ІИІ

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
ОСВІТИ

3 761 289.(8» 3 761 289.18) 2 940 38О.1Х O.IHI O.IHI 69 IMHI.IHI 69 ІМИІ.ІН» II.IHI 11.00 0.00 69 ІИНІ.ІХ 3 830 289.IHI

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 10 860.4Н) ІО 860.ІИІ 1ЦИ» 0.00 0.110 0.IHI 11.00 0.00 0.00 0.00 0.1X1 1(1 860.1Hl

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету

1 277 045.18) 1 277 4)45.18) 954 75О.4И) 0.011 O.IHI 175 ІИИІ.ІНІ 175 «НИМИ» 0.00 0.00 (1.00 175 IHMI.4M 1 452 045.IMI

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників

1 898 408.1Н) 1 898 408.00 1 510 703.1Н» II.IHI 0.00 8 (MHI.IHI 8 IMHI.IHI 0.00 0.00 0.00 8 (MH).(M) 1 906 408.00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим бюджетам на 
надання державної підтримки особам з 
особливими освітніми потребами

34 244.1Н) 34 244.00 28 4)69.18) 0.00 0.110 II.IHI 11.00 0.00 0.0(1 0.00 O.IHI 34 244.00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 0.00 0.00 0.00 II.IHI 0.00 200 (ММІ.00 200 000.00 0.00 11.00 0.00 24MI (HK).(MI 200 (HM).(IO

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів ОДО 0.00 0.00 0.00 II.IIO 2011 IHHI.1MI 2(H) 000.00 O.IHI 0.IHI 0.00 24И) (ИИ1.00 2(M) ІИИІ.ІНІ

3700000
Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 
ради 6 655 678.48) 6 155 678.18) 2 990 (ММ).ІН) 11.00 O.IHI 10 100 IMHI.IHI 10 НМ» ІИИІ.ІНІ O.IH) 0.00 0.4X1 HI 14X1 ІМНІ.00 16 755678.(8»

3710000 Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 
ради 6 655 678.(8) 6 155 678.00 2 990 <МИ».1Н» II.IHI O.IHI 10 100 IMHI.IHI 10 11М» ООО.ІИ) 0.00 ОДО O.IHI III 100 (MHI.IHI 16 755 678.(8»

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 3 740 000.00 3 740 000.00 2 990 000.00 O.IHI II.IHI 0.18) 0.1Н» O.IHI 0.00 O.IHI O.IHI 3 74(1 (ИН).(Н»

3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

3 740 000.00 3 740 ІИИІ.ІИІ 2 990 (ННІ.ІИ) II.IHI II.IHI 0.(8) O.IHI O.IHI O.IHI O.IHI 0.00 3 740 ІИИІ.ІИІ

8700 РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 500 000.00 0.00 0.00 II.IHI O.IHI O.IHI 0.00 O.1HI 0.00 0.00 (I.IXI 500 <HMI.(MI

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 500 ООО.(И) 0.00 0.00 0.011 O.IHI O.IHI 0.00 0.00 0.00 0.00 O.IHI 5(H) ІИИІ.ІИІ

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 2 415 678.00 2 415 678.1Н» 0.00 0.00 0.00 10 100 (MHI.IHI НІ 100 ІМИІ.00 0.00 0.00 0.00 III KMHMHI.OO 12 515 678.00

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів ОДО 0.00 ___  0.ІИІ 0.00 HI ООО (MHI.IHI 10 (ИМ» OIMt.OO 0.00 0.4X1 0.00 III (MIO 000.0(1 10 ООООІМЦНІ

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 115678,00 2 115 <>7уІ0 0.00

^^yxi

0.1X1 0.1ИІ 0.00 0.00 0.00 0.00 0.4)0 2 1 15 678.ІИІ

3719800 9800 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному 
бюджету на виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

34М) 000,00
//

ЗІИІ ІИИІ.ІИІ
>■ / 
f' h 1

Lyzu, v v

II.IHI 100 ІИИІ.ІНІ НМ) (MMI,(M) 0.00 0.041 O.IHI KMI ООО.ІИ) 4(M) ІИИІ.ІИІ

X X X УСЬОГО 205 476 941.<И»
1 & ,j4

201 |ij^8J№ !
£4—/ Sb.

3 463 673.00 53 041 014.00 50 471 7412 .(Ml 2 389 312.00 89 026.IMI 0.00 50 651 7О2.ІИІ 258 517 955.(81

Безлюдівський селищний голова

^43965

икола КУЗЬМІНОВ



Дода і ок №4
до рішення XX сесії VIII скликання II пленарне засідання 

Безлюдівської селищної ради від 09.11 2022 року Про внесення змін до 
рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 

24 12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної територіальної 
громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами) 

(20526000000) 
(код бюджету)

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік (зі змінами)
_______________________20526000000______________________

(код бюджету)

1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
(гри.)

Код Класифікації доходу 
бюдже і у / 

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджеі ного трансферту Усього

1 2 3

1. Трансферти до загального фонду бюджету
41020100 Базова дотація 2 929 500.(МІ

99000000000 Державний бюджет України 2 929 500.00

41021000 Додат кова дот ація з державного бюджет у місцевим бюджетам па компенсацію вт рат доходів місцевих 

бюджетів внаслідок наданих державою податкових пільї зі сплати земельного податку суб'єктам 
космічної діяльност і та літакобудування

9 700,(М)

990(><)0()О()(Ю Державшій бюджет України 9 700 )< >

4103390(1 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 39 499 300,(МІ

99000000000 Державний бюджет України 39 409 300 00

41040200 Дотація з місцевого бюджету на ідійснеіпія переданих » державного бюджету видат ків з утримання 
закладів осві ти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додат кової дот ації з державного бюдже ту

997 200.00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 997 200.41

41040500 Дотація г місцевого бюджету па проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 

комунальні послуги іа екері оіюсії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, 
ню утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової дотації 

з державного бюджету

2 046 400.1МІ

20100000000 Обласний бюджет Харківськім област і .’. 0 І(> 400.бо

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 
по требами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджет у

34 244,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 34 244.0с

41053900 Інші субвенції { місцевого бюджету на проведення санаторно-курортного лікування ностраждалих 

громадян, віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких 

нов'ягана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціальною захисту населення 

Харківської області па 2(121-2025 роки)

21 060. ІМ»

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 21 060.00

41053900 Інші субвенції і місцевого бюджету на проведення санаторно-курортного лікування осіб з 
інвалідністю загального захворювання, осіб з інвалідністю з дитинства, ветеранів війни та осіб, на 
яких поширим гься дія Законів України "Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
та "Про жертви нацистських переслідувань", ностраждалих учасників Революції Гідності у 

санаторно-курортних закладах Харківської облас ті (комплексна Прої рама соціальної о иі хисту 
населення Харківської області на 2021-2025 роки)

379 776,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 3?9 '76 К-

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення відпочинку у сана торно-курорт них закладах 

Харківської област і осіб, які безпосередньо брали участ ь в антитерорис гичній операції чи здійснення 

заходів із іабезнечення 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)

5 850,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 5 850 ю

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведения санаторно-курортного лікування громадян, які 

пост раждали внаслідок Чорнобильської катаст рофи, віднесених до катеї орії 1 (комплексна 

Програма соціального захисту населення Харківської област і на 2021-2025 роки)

52 644,00

20100000000 Об таєний бюджет Харківської області 52 644.DO

41058800 ( .убвеиція $ місцевого бюджет) на пійснеіпія заходів щодо підтримки тери торій, що зазнали 
неї а гивного виливу внаслідок збройного конфлікту на сході України за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету

60 502.00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області о(і ?с2. ),!

41053900 Інші субвенції з місцевою бюдже ту на утримання гренерів-викладачів та адміністрат ивного 
персоналу КЗ Безлюдівської селищної ради ДІОСІІІ

946 443,1 МІ

205'3000000 бюдже і Віл ьхівської сільської територіальної громади 946 443.01

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
X УСЬОГО за розділами 1, II, у тому числі: 46 982 619,00

X загальний фонд 46 982 619 (Мі

X спеціальний фонд ______________________________ О.іНі



2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

dp" ’

Код 11 рої рамної 

... іапіфікації вила і ків іа 

кредитування місцевого 

бюджету / 
Код бюдже і у

Код ЦІНОВОЇ 
програмної 

класифікації 

видатків га 

кредитування 
місцевої 0 

бюджету

Найменування грансфергу /
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетного грансфергу Усього

1 2 3 4

1. Трансферти із загального фонду бюджету

37І97І0 9”70 Інші субвенції і місцевого бюджету для функціонування НОСТІЙНО-ДІІОЧОЇ 

військово-лікарської комісії при Харківському І’ТЦК га ( II, до складу якої 
входять лікарі КІШ «Мереф'янська центральна районна лікарня»

195 778,(Мі

20502000000 Бюджет Мереф'янської міської територіальної громади 19? 778.00

3719770 9770 Інші субвенції і місцевого бюджету для відшкодування він ра ї на оплату праці 
викладачів КЗ «Бабаївська школа мистецтв Височанської селищної ради

260 911,00

2п532О(М)О(Ю Бюджет Височанської селищної територіальної і романи 260911 00

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджегу на утримання ставок керівників гурт ків та 
адміністративного персоналу Центру дитячої т а юнацької творчості Південної 

міської ради

1 653 989,00

20549000000 Бюджет Південної міської територіальної іромади 1 653 989,00

3719770 9770 Інші субвенції і місцевого бюджету для забезпечення виготовлення бланків 

посвідчень бат ьків і а дит ини з багатодітної сім’ї

5 000,00

,'н |ІК)О()( (!()() Обласний бюджет Харківської обдаси 5 ню м

3719800 9800 Субвенція і місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів (на придбання паливно-мастильних 

матеріалів для безперебійного функціонування двох службових автомобілів «Реио 

Дасгер» па території громади)

КМІ 000,00

99000000000 Головному управлінню Національної поліції в Харківській області 100 000.00

3719800 9800 (убвенпія і місцевого бюджегу державному бюджегу на виконання програм 
соціа.іьно-скономічіїого розвит ку регіонів (на підт римку матеріально-технічної 

бази нідро іділів)

200 000,0(1

99000000000 ГУ ДСІІС України в Харківській обдаси 200 000,00

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719750 9750 Субвенції обласному бюджету на сііівфінансувашія об’єкту «Реконструкція 

приміщення ЛизогубівськоїЗОШ 1-І 11 ступенів з прибудовою спортивної зали, 

їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. 

Лизогубівка, ву і. Шкільна, 22. Коригування»

10 000 000,00

2о юооооопо Обласний бюджет Харківської області 10 000 (.00.01

3719800 9800 ( убвенпія і місцевого бюджегу державному бюджегу па виконання програм 
соціа. ішю-екопомічіюго розвит ку реї іонів (па придбання автомобіля спеціальної о 
при значення га обладнання до нього)

100 000,(МІ

99000000000 Дергачівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в 
Харківській області

100 000,00

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 12 515 678.0(1

X загальний фонд Л/ С> ,АОНУ
і/ хх fJ/r-. Л

2 415 678.00

X спеціальний фонд ° Xv _х^\\П ---------- 10 100 000 00

Безлюдівський селищний голова

1 £ 1 1 і 1 і 1st 1 °- 111 ч.її llzASjl о У
рД / /гъ ійикола КУЗЬМІНОВ



~.тток №5

до рішення ' . есії VIII скликання 
II пленарне засідання

Безлюдівської селищної ради від 09.1 і 2022 року 
Про внесення змін до рішення X VIII сесії 

Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 
24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської 

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

(2і >526000000) 
(код бюджету)

Обсяги капітальних зкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів 
у 2022 році (зв змінами)

20526000000
(код бюджету)

Код
1 Іро гра мної 
класифікації 
видатків та 

кредиту вання 
місцевого 
бюджету

Код І иповоі 
програмної 

класифікації 
видатків га 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Функціонал ьної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
бюджету

Найменування 

головного розпорядника 
коштів місцевого бюджет}/ 

відповідального виконавця. 

нацмену вання бюджетної програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету

Найменування інвестиційного 
проекту

Загальний період 
реалізації проекту, 

(рік початку і 

завершення)

Загальна вартість 

проекту, гривень

Обсяг капітальних 
вкладень 

місцевого бюджету 

всього, гривень

Обсяг капітальних 
вкладень місцевого 

бюджету у 2022 році, 

гривень

Очікуваний 

рівень 
готовності 
проекту на 
кінець 2022 

року. %

! 2 о 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Безлюдівська селищна рада 15 248 642,00

0110000 Безлюдівська селищна рада 15 248 642,00

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ'Я 49 581,00

0112111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної (медико- 
санітарної) допомоги

49 581,00

Реконструкція системи газопостачання 
громадської будівлі за адресою: вул. 
Лікарська, 6, с. Лизсгубівка, Харківський р-н.
Харківської обл

2022 - 2022 49 581.00 49 5ХІ.00 49 581 .00 100.00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 15 199 061,00

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 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 Будівництво установ та закладів культури 14 699 061 ,0()



Г'""” "■

-

Коригува- ' ооектно-ко Штбрисно
документа . -а реконструкцію 
Васищевс^кого селищного клубу за адресою, 
вул Орешкова, 45 смт. Васищеве 
Харківсько"" оайону Харківської області по 
об'єкту ”Р-конструкція Васищевськс'о 
селищного клубу за адресою вул 
Орешкова 45 смт Васищеве Харківського 
району Харківської області (коригува-ня)"

2022 - 2022 44 070.0 44 079.00 44 079.00 ’ :O.()0

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

2022 - 2022 I 7 080 000.00 14 654 982.00 14 654 982.00 100.00

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 200 000,00

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 200 000,00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 200 000,00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 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. Орешкова, 64

2022 - 2022 200 000.00 200 000.00 200 000.00 100.00

3700000
Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 
ради

10 000 000,00

3710000
Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 
ради

10 000 000,00

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ I0 000 000,00

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 10 (Ю0 000,00

Субвенція обласному бюджету на 
співфінансування об’єкту «Реконструкція 
приміщення Лизогубівськоі ЗОШ І-Ill ступенів 
з прибудовою спортивної зали, ї.лапьніта --- 
навчальних класів за адресою: Хари^ебка 
обл Харківський р-н, с Лизогубй^кар^>о^у 
Шкільна, 22 Коригування» —

-
^55582 - 2022 IO ООО 000.00 I0 000 000.00 IO 000 000.00 100.00

їп
\< ■ \\

X \ X УСЬОГО X І !Л / jj 27 873 660,00 25 448 642,00 25 448 642,00 X

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ

^'<>4.396’



Додаток 6

до рішення XX сесії VIII скл икания II пленарне засідання
Безлюдівської селищної ради від 09 І 1.2022 року Про внесення змін 
до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання 

від 24 12 2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади на 2022 рік» та додатків до нього (зі змінами) 

(20526000000)
(код бюджет))

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (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
Найменування місцевої регіональної програми

Дата і номер доку мента, яким 
затверджено місцеву 
регіональну програму

Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд

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 XVIII сесії V III 
скликання від 24 12 2021 року

500 000 500 000

011 1142 1 142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма розвитку позашкільної освіти та 
підтримки обдарованої молоді сіл та селиш, що 

у війшли до складу Безлюдівської селищної ради 
на 2021-2022 роки

Рішення V сесії V III скликання 
від 09.02.2021 року

100 000 ІОО 000

Програма соціально-економічного розвитку 
Безлюдівської селищної ради на 2021 -2025 роки

Рішення II сесії V III скликання 
від 22.12.2020 року

0110150 0150 01 1 і

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 5 180 451 5 180 451 5 180 451

01 12111 21 1 1 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) допомоги
1 743 725 1 694 144 49 581 49 581

0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 
центрів дозвілля та інших клубних закладів

4 171 198 4171198 4 171 198

0115031 50.31 0810 Утримання та навчально-тренувальна робота комунальних 
дитячо-юнацьких спортивних шкіл 23 000 23 000 23 000

0116030 60.30 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 531 303 1 531 303 1 531 303
0117130 71.30 0421 Здійснення заходів землеустрій) 11 250 II 250 0

0117310 7.310 0443 Будівництво об'єктів житлово-комунального господарства 0 0

0117321 7.321 044.3 Будівництво освітніх установ та закладів 500 000 500 000 >00 000



0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 14699 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

01 181 ЗО 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 II сесії \ 111 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 II сесії \ III скликання 

від 22.12 2020 року
1 10 000 1 10 000

01 12152 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 отриму ють програмний 
гемодіаліз, на 2021-2023 роки

Рішення II сесії \ III 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 II сесії VIII 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 202 1-2022 роки

Рішення V сесії VIII 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 ЗО 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 

інватілністю. 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 1 819 832 1 819832

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 органі зації 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 VIII скликання 
від 09.02.2021 року

70 326 70 326



0114060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків культури, клубів, 

центрів дозвілля та інших 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 VIII скликання 
від 09 02 2021 року

301 093 ЗО 1 093

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 \ III 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 
селиш, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на 2021 - 2022 рік"

Рішення V сесії \ III скликання 
від 09.02.2021 року

1 316 763 26 232 1 290 531 1 290 531

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 VIII 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 селиш, шо увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 2021 - 2022 роки

Рішення V сесії VIII скликання 
від 09.02.2021 року

4 615 218 4615 218

01 16020 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 XIX сесії VIII 
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 у війшли 
до складу Безлюдівської селищної ради на 2021 - 

2022 роки

Рішення II сесії VIII скликання 
від 22.12.2020 року

3 663 108 1 663 108 2 000 000 2 000 000

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів

Програма охорони навколишнього природного 
середовища сіл та селищ, шо увійшли до складу 
Безлюдівської селищної ради на 202 1-2022 роки

Рішення V сесії VIII скликання 
від 09.02.2021 року

17 000 17 000

Відділ освіти Безлихтівської селищної ради (головнийи 
розпорядник коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 
(відповідальний виконавець)

Програма «Вчитель» Безлюдівської селищної 
ради на 2022 рік Рішення XLX сесії VIII 

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 \ III 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 VIII скликання 

від 09.02.2021 року
341 856 34 1 856

0611142 1 142 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 VIII скликання 
від 09.02.2021 року

10 860 10 860

Фінансове управління Бстіюдівської се.інніної ради (головними 
розпорядник коштів)

Фінансове управління Бездні.іівської селищної ради 
(відповідальний виконавець)



3719800 ЧХНИ ОІ8О Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку регіонів

Комплексна Програма по захисту державного 
суверенітету, конституційного ладу, територіальної 
цілісності У країни, протидії тероризму, корупції та 

організованій злочинній діяльності на території 
Безлюдівської селищної ради Харківської області на 

2021 -2024 роки

Рішення XIX сесії \ III 
скликання від 23 02.2022 року

100 000 100 (Il X i 100 000

3719800 98<*ї о|Хо
Субвенція з місцевого бюджет* державном' бюджету на виконання 

програм соиіально-скономічногоршвгщурспонів

Програма "Поліцейський офіцер громади" 
Бсзлюдівіської селищної ради на 2021 - 2023 р Рішення XIX сесії \ III 

скликання від 23.02.2022 рокх
100 000 1 (Ю 000 0

3719800 98< м > о 1 Хі і

а С е
Субвенція ■. місцевого бюдаву дарж^віюфуюдифгмна вХкцнЬЛ^і 

програм couiaobd^K<lpKn4^h>polwnTtyfiQrw^ у* 'vk

[/ <л/-—-------тХ'к V

Програм' забезпечення пожежної, техногенної безпеки 
та цивільного захисту Безлюдівської селищної ради на 

2021-2024 роки

Рішення XII сесії VIII скликання від 
30 08.2021 року. Рішення XV сесії 
VIII скликання від 05 1 1 2021 рок\ 

(зі змінами і

200 < и Ю 2і >< > і и и і 0

X \ X II (ЗгіьргЦ х 1 АД X X 71 072 975 34 832 150 36 240 825 36 223 825

Безлюдівський селищний голова ко. КУЗЬМІНОВ



Додаток 7

до рішення XX сесії VIII скликання II 
пленарне засідання

Безлюдівської селищної ради від 09.11.2022 рок\ 
Про внесення змін до рішення XVIII сесії

Безлюдівської селищної ради VIII скликання від 
24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської 

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

(20526000000) 
(код бюджете)

ЛІМІТИ
споживання енергоносіїв у натуральних показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету 

на 2022 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)

№
3/ґі

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.
Теплопостачання 

(Гкал.)
Водопостачання 

тис. мл
Водовідведення

3тис. м
Електроенергія 

тис. кВт/год
Вугілля т. Дрова 

куб.м.

1 Безлюдівська селищна рада 1 71 1,915 3.89 566,472
2 Відділ освіти Безлюдівської селищної 

ради
1 587,506 4,94 

А
181,827 75 50

Разом 3 299,421 |f 2S! ШШ \ 5^11 8,83 748,299 75 50

^’>04396' 
Р А А

Безлюдівськпи селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Пояснювальна записка
до рішення XX сесії VIII скликання (II пленарне засідання) 

від 09 листопада 2022 р. селищної ради
"Про внесення змін до рішення XVIII сесії Безлюдівської селищної ради 
VIII скликання від 24.12.2021 року «Про бюджет Безлюдівської селищної 
територіальної громади па 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 селищною 
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.

Па піде гаві розпорядження Харківської обласної військової адміністрації 
від 11.10.2022 № 201 В зменшуються обсяги міжбюджетних трансфертів з 
обласного бюджету на 2022 рік на виконання заходів комплексної Програми 
соціального захисту населення Харківської області на 2021-2025 роки по 
загальному фонду по субвенції:

на проведення санаторно-курортного лікування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 
у сумі 19 706 грн.;

- на проведення санаторно-курортного лікування ностраждалих громадян, 
віднесених до категорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, 
інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою) у сумі 14 760 грн.

В зв’язку з чим зменшуються планові асигнування по загальному фонду 
по головному розпоряднику коштів Безлюдівська селишна рада по 
КТПКВК MB 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 34 466 грн.

На підставі розпорядження Харківської обласної військової адмінісграції 
від 28.10.2022 № 236 В приймається до селищного бюджету по загальному 
фонду субвенція з обласного бюджету на здійснення заходів щодо підтримки 
територій, що зазнали негативного впливу внаслідок збройного конфлікту на 
сході України, за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету у сумі 
60 502 гри.

В зв’язку з чим збільшуються планові асигнування по загальному фонду 
по головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 
КТПКВК MB 01 13242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 
забезпечення» по КЕКВ 2730 «Інші виплати населенню» у сумі 60 502 грн.

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:

- за рахунок зменшення планових асигнувань по КПКВК МЬ 01 13140 
«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 48 000 грн., збільшуються планові асигнування по К11КВК 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 КЕКВ 2240 «Оплата 
послуг (крім комунальних)» у сумі 48 000 грн. на оплату інших послуг для 
створення умов, щодо сталої роботи селищної ради.

- змінюється призначення виділених коштів по КПКВК МБ 0117370 
«Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій» 
по КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім комунальних)» у сумі 601 000 гри. в тому 
числі:

- з поточного ремонту баскетбольного майданчику в с. Хорошево у сумі 
501 000 грн.;

- з оплату послуг, з метою використання їх результатів при розробці 
Стратегії розвитку Безлюдівської селищної територіальної громади на період 
до 2027 року (Стратегія) у сумі 100 000 грн.;

- на послуги з буріння водозабірної свердловини та її облаштування 
(ручною колонкою) резервним джерелом водопостачання у надзвичайних 
ситуаціях пов’язаних з воєнним часом за адресами:

смт Васищеве, вул. Вишнева, 2а;
смт Васищеве, вул. Вишнева, 2д;
смт Васищеве, вул. Орешкова, 83в;
с. Котляри, вул. Миру, 1;
смт Безлюдівка, вул. Овочева, 9;
смт Безлюдівка, вул. Мостобудівників, 13а;
смт Безлюдівка, в-д Стадіонний, І;
смт Безлюдівка, в-д Стадіонний, 4-а;
смт Безлюдівка, вул. Перемоги, 85;
смт Безлюдівка, вул. Перемоги, 107;
смт Безлюдівка, вул. Кооперативна, 28;
смт Безлюдівка, в-д. Мостобудівників, 13а;
смт Хорошеве, вул. Т.Фрунзе, 4
у загальній сумі 601 000 грн.

1 Іо головному розпоряднику коштів Безлюдівська селищна рада по 
спеціальному фонду в тому числі:

- по КПКВК МБ 0117370 «Реалізація інших заходів щодо соціально- 
економічного розвитку територій» за рахунок зменшення планових 
асигнувань по КЕКВ 3132 «Капітальний ремонт інших об’єктів» у сумі 
4 650 000 грн. в тому числі:

- з капітального ремонту приміщень КНП Безлюдівської селищної ради 
"ЦПМД №3 Харківського району" Амбулаторія ЗПСМ сел. Хорошеве (каб. 
№16, каб.№18, каб№21, хол №5, хол №6), за адресою: сел.. Хорошеве, вул. 
Миру, буд.21. у сумі 1 207 177;

- з капітального ремонту частини системи опалення у будівлі КЗ 
«Хорошівський ліцей» Безлюдівської селищної ради за адресою: Харківська 



область, Харківський район, смт Хорошеве, вул. Культури №35/пров. Горького 
№1 у сумі 1 543 125 грн.;

- з капі зального ремонту покрівлі будівлі КЗ «Хорошівський ліцей» 
Безлюдівської селищної ради за адресою: Харківська область, Харківський 
район, смт Хорошеве, вкл. Культури, №35/пров. Горького, №1 у сумі 
1 899 698 грн.;

збільшуються планові асигнування по КЕКВ 3110 «Придбання 
обладнання і предметів довгострокового користування» у сумі 4 650 000 грн. в 
тому числі:

- у сумі 1 200 000 грн. на закупівлю теплогенератору модульного ТМ - 400 
тепловою потужністю (400кВТ), розташованого за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, смт. Безлюдівка, вул. Перемоги 144-К;

- у сумі І 500 000 гри. на закупівлю теплогенератору модульного ТМ - 600 
тепловою потужністю (бООкВТ), розташованого за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, смт. Васищеве, вул. Орешкова, 35;

- у сумі 1 800 000 грн. на закупівлю теплогенератору модульного ТМ - 800 
тепловою потужністю (800кВТ) , розташованого за адресою: Харківська обл., 
Харківський р-н, смт. Хорошеве, пров. Горького, 1- А;

- у сумі 150 000 грн. на закупівлю генератора потужністю до 10 кВ г.

- по КПКВК МБ 0116011 «Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду» за рахунок зменшення планових асигнувань по 
КЕКВ 3131 «Капітальний ремонт житлового фонду (приміщень)» у сумі 

1 057 710 грн. в тому числі:
- з капітального ремонту покрівлі житлової будівлі, яка розташована за 

адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Вишнева, 
2А у сумі 602 288 грн.;

- з капіталыюго ремонту покрівлі житлової будівлі, яка розташована за 
адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Вишнева, 
2Г у сумі 455 422 грн.

збільшуються планові асигнування по спеціальному фонду по 
одержувачу коштів 9 рівня ТОВАРИСТВО З ОБМЕЖЕНОЮ 
ВІДПОВІДАЛЬНІСТЮ КОМУНСЕРВІС 2018 по КПКВК МБ 0116011 
«Експлуатація та технічне обслуговування житлового фонду» по КЕКВ 3210 
«Капітальні трансферти підприємствам (установам, організаціям)» у сумі 
1 057 710 грн. в тому числі:

- на капітальний ремонт покрівлі житлової будівлі, яка розташована за 
адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Вишнева. 
2А у сумі 602 288 грн.;

- на капітальний ремонт покрівлі житлової будівлі, яка розташована за 
адресою: Харківська область, Харківський район, смт. Васищеве, вул. Вишнева, 
2Г у сумі 455 422 грн.

Начальник фінансового відділу
Безлюдівської селищної ради Марина Пожидаєва



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання

РІШЕННЯ 
від 09 листопада 2022 року

Про затвердження звіту 
про виконання бюджету 
Безлюдівської селищної 
територіальної громади за 
9 місяців 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 9 місяців 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 9 місяців 2022 рік:

- по доходах у сумі 129 361 544,92 грн., в тому числі:
загального фонду - 127 938 624,66 грн., спеціального фонду - 1 422 920,26 грн., 
згідно додатка № 1.

- по видатках у сумі - 114 856 255,59 грн., у тому числі:
загального фонду - 114 673 704,81 грн., спеціального фонду - 182 550,78 грн.
згідно додатка №2.

2. Контроль за виконанням цього ріш 
питань бюджету економіки, фінансів та ко

ти на постійну комісію з 
ості (Підкопай А.Б.).

Безлюдівський селищний голова кола КУЗЬМІНОВ



Додаток №1 
до рішення XX сесії VIII скликання 

II пленарне засідання 
Безлюдівської селищної ради від 09.11.2022 р. 

Про затвердження звіту про виконання бюджету Безлюдівської 
селищної територіальної громади за 9 місяців 2022 року

(20526000000)
(код бюджету)

Виконання доходів бюджету Безлюдівської селищної територіальної громади 
за 9 місяців 2022 року

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД

Код 

бюджетної 
класифікації

1 Іайменування Річний план
Уточнений річний 

план
У іочнений план

Фактично 

надійшло

(+/-) відхилення 

до уточненого 

плану

% 

виконанії 

я до 

уточне 

ного 

плану

11010100

Податок на доходи 
фізичних осіб, що 

сплачується 
податковими 

агентами, із доходів 
платника податку у 
вигляді заробітної 

плати

87000000,00 87000000.00 61500000,00 54554239.44 -6945760.56 88.71

11010200

Податок на доходи 
фізичних осіб 3 

грошового 
забезпечення, 

грошових винагород 
та інших виплат, 

одержаних 
військовослужбовцям 

и та особами 
рядового і 

начальницького 
складу, що 
сплачується 
податковими 

агентами

3500000.00 35ООООО.ОО 2610000.00 3004049.24 394049.24 1 15.10

11010400

Податок на доходи 
фізичних осіб, що 

сплачується 
податковими 

агентами, із доходів 
платника податку 

інших ніж заробітна 
плата

2800000.00 2800000,00 2100100.00 2403581.83 303481.83 114.45

11010500

Податок на доходи 
фізичних осіб, що 

сплачується 
фізичними особами за 
результатами річного 

декларування

500000.00 500000.00 360000.00 377754.78 17754.78 104.93



11020200

Податок на прибуток 
підприємств та 

фінансових установ 
комунальної 

власності

0.00 0,00 0,00 50300,00 50300.00 0.00

13010200

Рентна плата за 
спеціальне 

використання лісових 
ресурсів (крім рентної 

плати за спеціальне 
використання лісових 

ресурсів в частині 
деревини, 

заготовленої в 
порядку рубок 

головного 
користування)

700000.00 700000.00 525000.00 516990.38 -8009.62 98.47

13030100

Рентна плата за 
користування 
надрами для 

видобування інших 
корисних копалин 

загальнодержавного 
значення

4500,00 4500.00 3300,00 4211,53 911,53 127.62

13030800

Рентна плата за 
користування 
надрами для 
видобування 

природного газу

850000,00 850000.00 668300.00 643436.23 -24863,77 96.28

13030900

Рентна плата за 
користування 
надрами для 

видобування газового 
конденсату

31 100,00 31 100.00 25500.00 30587.28 5087,28 1 19.95

14021900 Пальне 2200000.00 2200000.00 1 100000.00 283820,18 -816179,82 25.80
14031900 Пальне 7000000.00 7000000.00 3800000.00 972013,29 -2827986,71 25.58

14040000

Акцизний податок з 
реалізації суб'єктами 

господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів

2400000.00 2400000.00 1800000.00 0.00 -1800000.00 0.00

14040100

Акцизний податок з 
реалізації 

виробниками та/або 
імпортерами, у тому 

числі в роздрібній 
торгівлі тютюнових 
виробів, тютюну та 

промислових 
замінників тютюну.

рідин, що 
використовуються в 

електронних 
сигаретах, що 

оподатковується 
згідно з підпунктом 

213.1.14 пункту 2ІЗ. 1 
статті 213 

Податкового кодексу 
Укпяїни

0.00 0,00 0.00 1 108812.19 1 108812.19 0.00



14040200

Акцизний податок з 
реалізації суб'єктами 

господарювання 
роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів 

(крім тих, що 
оподатковуються 

згідно з підпунктом 
213.1.14 пункту 213.1 

статті 213
Податкового кодексу 

України)

0,00 0,00 0,00 2002688,91 2002688,91 0.00

18010100

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 

сплачений 
юридичними 
особами, які є 

власниками об'єктів 
житлової нерухомості

20000,00 20000.00 15000.00 12041.04 -2958.96 80.27

18010200

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 

сплачений фізичними 
особами, які є 

власниками об'єктів 
житлової нерухомості

200000,00 200000.00 200000.00 1 1314,88 -188685.12 5.66

18010300

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 

сплачений фізичними 
особами, які є 

власниками об'єктів 
нежитлової 
нерухомості

860000,00 860000,00 860000,00 31617,45 -828382.55 3.68

18010400

Податок на нерухоме 
майно, відмінне від 
земельної ділянки, 

сплачений 
юридичними 
особами, які є 

власниками об'єктів 
нежитлової 
неп\хомості

10800000.00 10800000.00 6800000,00 4498836,02 -2301163,98 66.16

18010500
Земельний податок з 

юридичних осіб
9950000,00 9950000,00 7462400,00 4714892,97 -2747507,03 63.18

18010600
Орендна плата з 
юридичних осіб

6300000,00 6300000,00 4725000,00 2701769,20 -2023230,80 57.18

18010700
Земельний податок з 

фізичних осіб
1200000.00 1200000.00 1200000.00 720577.83 -479422,17 60.05

18010900 Орендна плата з 
фізичних осіб

1 100000.00 1 100000.00 824900.00 126038.79 -698861.21 15.28

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 89250.00 89250.00 0.00



18050300
Єдиний податок з 
юридичних осіб

1800000.00 1800000.00 1350000.00 1161610.29 -188389.71 86.05

18050400
Єдиний податок з 

фізичних осіб
18500000.00 18500000.00 13800000.00 11653120.40 -2146879,60 84.44

18050500

Єдиний податок з 
сільськогосподарськії 
х товаровиробників.

у яких частка 
сільськогосподарсько 
го товаровиробництва 

за попередній 
податковий (звітний) 

рік дорівнює або 
перевищує

75 відсотків

500000,00 500000,00 150000,00 372107,35 222107,35 248.07

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 11500,00 1 1500,00 0.00

21081700
Плата за 

встановлення 
земельного сервітуту

70000,00 70000.00 52200.00 61329.87 9129,87 117.49

22010300

Адміністративний 
збір за проведення 

державної реєстрації 
юридичних осіб, 
фізичних осіб - 
підприємців та 
громадських 
формувань

10000.00 10000.00 7200.00 0.00 -7200.00 0.00

22012500

Плата за надання 
інших 

адміністративних 
послуг

15100.00 15100,00 11400,00 5388,19 -6011.81 47.26

22012600

Адміністративний 
збір за державну 

реєстрацію речових 
прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень

190000.00 190000.00 136400.00 27171,35 -109228.65 19.92



22080400

Надходження від 
орендної плати за 

користування 
майновим 

комплексом та іншим 
майном, що перебуває 

в комунальній 
власності

92200,00 92200.00 68400.00 44167,00 -24233.00 64.57

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 6550.00 570.75 -5979.25 8.71

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 46600.00 22260,00 -24340,00 47.77
41020100 Базова дотація 2929500,00 2929500.00 2196900,00 2196900.00 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 7200,00 7200,00 0,00 100.00

41033900
Освітня субвенція 3 

державного бюджету 
місцевим бюджетам

43888100.00 39499300.00 30446200,00 30446200,00 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

997200.00 997200.00 747900.00 747900.00 0,00 100.00



СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД

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

0.00 2046400.00 2046400.00 2046400,00 0.00 100.00

41051200

Субвенція з місцевого 
бюджету на надання 
державної підтримки 
особам з особливими 
освітніми потребами 

за рахунок 
відповідної субвенції 

з державного 
бюджету

0.00 34244,00 34244.00 34244.00 0.00 100.00

41053900
Інші субвенції 3 

місцевого бюджету
1492489,00 1440239,00 1081592,00 230914,00 -850678,00 21.35

Усього (без 
врахування 

трансфертів)
158664100,00 158664100,00 112208250,00 92228866,66 -19979383,34 82.19

Усього 207981089,00 205620683,00 148768686,00 127938624,66 -20830061,34 86.00

Код 
бюджетної 

класифікації
1 Іайменування Річний план

Уточнений річний 
план

Уточнений план
Фактично 
надійшло

(+/-) відхилення 
до уточненого 

плану

% 
виконанії 

я до 
уточнено 
го плану

19010100

Екологічний податок, 
який справляється за 
викиди в атмосферне 

повітря 
забруднюючих 

речовин 
стаціонарними 

джерелами 
забруднення (за 

винятком викидів в 
атмосферне повітря 
двоокису вуглецю)

14000.00 14000.00 10500.00 18772.01 8272.01 178.78

19010200

Надходження від 
скидів забруднюючих 

речовин 
безпосередньо у водні 

об'єкти

0,00 0,00 0,00 155,70 155,70 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

3000.00 3000.00 2200.00 503.74 -1696.26 22.90

25010100

Плата за послуги, що 
надаються 

бюджетними 
установами згідно з їх 
основною діяльністю

2372312.00 2372312.00 1724800.00 229103.19 -1495696.81 13.28

25020100
Благодійні внески.
гранти та дарунки

0.00 0.00 0.00 1018630.62 1018630,62 0.00

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 Кпим

77000,00 77000,00 57600,00 82000,00 24400,00 142.36

50110000

Цільові фонди, 
утворені Верховною 
Радою Автономної 
Республіки Крим, 

органами місцевого 
самоврядування та 

місцевими органами 
виконавчої влади

180000,00 180000.00 135000.00 73755,00 -61245.00 54.63

Усього (без 
врахування 

трансфертів)
2646312,00 2646312,0$/"

f/y

3 е ^1422920,26 -507179,74 73,72

Усього 2646312,00 26463 ІШвГ 1$ Ь-- T-t 229 20,26 -507179,74 73,72

Безлюдівський селищний голова
її ° 1 \ \\ilVY і її

Микола КУЗЬМІНОВ
Vу/ 

л$° 4 3А



Додаток № 2 
до рішення XX сесії VIII скликання 

II пленарне засідання 
Безлюдівської селищної ради від 09.1 1.2022 р.

І Іро затвердження зві іу про виконання бюджету Безлюдівської селищної територіальної 
громади за 9 місяців 2022 року

(20526000000) 
(код бюджету)

Виконання видатків бюджету Безлюдівської селищної територіальної громади 
за 9 місяців 2022 року 

Загальний фонд

Код Найменування
Уточнений 

план з початку 
року

Виконання за 9 
місяців 2022 

року

% 
виконання 
до плану з 

початку 
року

Відхилення

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

25379025.00 20514940.85 80.83 % -4 864 084.15

0160 Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

6146628,00 4352486,46 70,81 % -1 794 141,54

1010 Надання дошкільної освіти 16837075,00 12737041,78 75,65 % -4 100 033,22
1021 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти

28554006.00 16360743,50 57,30% -12 193 262,50

1026 Надання загальної середньої 
освіти міжшкільними 
ресурсними центрами

3735556.00 2675250,55 71.62% -1 060 305.45

1031 Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти

30446200,00 28737175.37 94,39 % -1 709 024.63

1061 Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти

3800000.00 3459535.61 91.04% -340 464.39

1070 Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

0.00 0.00 0,00 % 0,00

1141 Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

5977107.00 4141030,70 69.28 % -1 836 076.30

1142 Інші програми та заходи у сфері 
освіти________________________

70860.00 3620.00 5.11 % -67 240.00



1151 Забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів 
за рахунок коштів місцевого 
бюджету

960280.00 40906.13 4.26 % -919 373.87

1160 Забезпечення діяльності 
центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників

1434912.00 926270.94 64.55 % -508 641.06

1200 Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам 
на надання державної 
підтримки особам з особливими 
освітніми потребами

34244,00 34127.19 99.66 % -116.81

2111 Первинна медична допомога 
населенню, що надається 
центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

1133513,00 671039,65 59.20 % -462 473.35

2142 Програми і централізовані 
заходи боротьби з 
туберкульозом

198270.00 101350,40 51.12 % -96 919.60

2145 Централізовані заходи з 
лікування онкологічних хворих

90000,00 58239,66 64,71 % -31 760.34

2152 Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров'я

102760,00 61200,00 59,56 % -41 560.00

3031 Надання інших пільг окремим 
категоріям громадян відповідно 
до законодавства

7965,00 0,00 0,00 % -7 965.00

3032 Надання пільг окремим 
категоріям громадян з оплати 
послуг зв'язку

22500,00 9672,82 42.99 % -12 827.18

3033 Компенсаційні виплати на 
пільговий проїзд 
автомобільним транспортом 
окремим категоріям громадян

2823630.00 313870.00 11.12 % -2 509 760.00

3035 Компенсаційні виплати за 
пільговий проїзд окремих 
категорій громадян на 
залізничному транспорті

39900.00 26700,00 66,92 % -13 200.00

3140 Оздоровлення та відпочинок 
дітей (крім заходів з 
оздоровлення дітей, що 
здійснюються за рахунок 
коштів на оздоровлення 
громадян, які постраждали 
внаслідок Чорнобильської 
катастрофи)

118326,00 0,00 0,00 % -118 326.00



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

184795.00 91235.37 49.37 % -93 559.63

3210 Організація та проведення 
громадських робіт

4989.00 0.00 0,00 % -4 989.00

3241 Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

7121026.00 5686760.39 79.86 % -1 434 265.6!

3242 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

1611762,00 951214,00 59,02 % -660 548.00

4030 Забезпечення діяльності 
бібліотек

1375276,00 953827,50 69,36 % -421 448.50

4060 Забезпечення діяльності 
палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та 
інших клубних закладів

4682689.00 3180663,82 67,92 % -1 502 025,18

5011 Проведення навчально- 
тренувальних зборів і змагань з 
олімпійських видів спорту

278470.00 55300.00 19.86% -223 170.00

5031 Утримання та навчально- 
тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

2791410,00 1912173,53 68.50 % -879 236.47

6011 Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового 
фонду

26232.00 0.00 0,00 % -26 232,00

6014 Забезпечення збору та 
вивезення сміття і відходів

785050,00 30257,28 3.85 % -754 792,72

6020 Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та 
організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги

3463673.00 1745668,91 50.40 % -1 718 004.09

6030 Організація благоустрою 
населених пунктів

3554348,00 1362990,66 38,35 % -2 191 357.34

7130 Здійснення заходів із 
землеустрою

11250.00 0,00 0,00 % -11 250.00

7370 Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій

719566.00 0.00 0,00 % -719 566.00

7442 Утримання та розвиток інших 
об’єктів транспортної 
інфраструктури

28674.00 3000.00 10.46% -25 674.00



7461 Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету

1663108.00 51275,00 3.08 % -1 611 833.00

7680 Членські внески до асоціацій 
органів місцевого 
самоврядування

34000,00 0,00 0,00 % -34 000.00

8130 Забезпечення діяльності 
місцевої та добровільної 
пожежної охорони

2106457.00 1559664.74 74,04 % -546 792.26

8710 Резервний фонд місцевого 
бюджету

500000.00 0.00 0,00 % -500 000.00

9770 Інші субвенції з місцевого 
бюджету

1669472,00 1664472,00 99,70 % -5 000.00

9800 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

300000,00 200000,00 66,67 % -100 000.00

ВСЬОГО: 160 825 004,00 114 673 704,81 71,30 % -46 151 299,19
Спеціальний фонд (разом)

Код Найменування
Уточнений 

план з початку 
року

Виконання за 9 
місяців 2022 

року

% 
виконання 
до плану з 

початку 
року

Відхилення

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

310 500,00 0,00 0,00 % -310 500,00

0160 Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

20 000,00 0,00 0,00 % -20 000.00

1010 Надання дошкільної освіти 6 756 551,00 89 568,18 1.33 % -6 666 982.82
1021 Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти

2 625 000.00 92 628,65 3,53 % -2 532 371,35

1026 Надання загальної середньої 
освіти міжшкільними 
ресурсними центрами

332 800,00 0,00 0,00 % -332 800,00

1061 Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти

1 433 677.00 0,00 0,00 % -1 433 677.00



1070 Надання позашкільної освіти 
закладами позашкільної освіти, 
заходи із позашкільної роботи з 
дітьми

70 000.00 0.00 0.00 % -70 000.00

1141 Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері освіти

69 000,00 0,00 0,00 % -69 000,00

1151 Забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсних центрів 
за рахунок коштів місцевого 
бюджету

175 000,00 0.00 0,00 % -175 000.00

1160 Забезпечення діяльності 
центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників

8 000,00 0,00 0,00 % -8 000.00

2111 Первинна медична допомога 
населенню, що надається 
центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

49 581,00 0,00 0,00 % -49 581,00

3241 Забезпечення діяльності інших 
закладів у сфері соціального 
захисту і соціального 
забезпечення

110 612,00 353,95 0,32 % -110 258,05

4060 Забезпечення діяльності 
палаців і будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та 
інших клубних закладів

4 171 198.00 0.00 0.00 % -4 171 198.00

5031 Утримання та навчально- 
тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких 
спортивних шкіл

23 000,00 0,00 0,00 % -23 000.00

6011 Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового 
фонду

1 290 531.00 0.00 0,00 % -1 290 531.00

6030 Організація благоустрою 
населених пунктів

1 531 303,00 0,00 0,00 % -1 531 303.00

7321 Будівництво освітніх установ та 
закладів

680 600,00 0,00 0,00 % -680 600.00

7324 Будівництво установ та закладів 
культури

14 699 061,00 0,00 0,00 % -14 699 061,00

7370 Реалізація інших заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку територій

6 358 200.00 0.00 0,00 % -6 358 200.00

7461 Утримання та розвиток 
автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за 
рахунок коштів місцевого 
бюджету

2 000 000,00 0,00 0,00 % -2 000 000.00

7650 Проведення експертної 
грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї

10 000,00 0,00 0,00 % -10 000.00



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

135 000,00 0,00 0.00 % -135 000.00

8330 Інша діяльність у сфері екології 
та охорони природних ресурсів

12 700.00 0,00 0,00 % -12 700.00

8340 Природоохоронні заходи за 
рахунок цільових фондів

0,00 0,00 0,00 % 0.00

9750 Субвенція з місцевого бюджету 
на співфінансування 
інвестиційних проектів

10 000 000,00 0.00 0,00 % -10 000 000.00

9800 Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на 
виконання програм соціально- 
економічного розвитку регіонів

100 000,00 0,00 0,00 % -100 000.00

ВСЬОГО: 52 972 314Ж 0,34 % -52 789 763,22

Безлюдівський селищний голова
1 tt S ( “ 9311IU еД ДШ /3 Микола КУЗЬМІНОВ 

ж/



Пояснювальна записка 
до звіту про виконання бюджету 

Безлюдівської селищної територіальної громади 
за 9 місяців 2022 рік 

(20526000000)
(код бюджету)

Про виконання дохідної частини бюджету 
Безлюдівської селищної територіальної громади

Доходна частина за дев’ять місяців 2022 року загального та спеціального 
фондів селищного бюджету Безлюдівської селищної ради (враховуючи 
міжбюджетні трансферти) виконана у сумі 129 361 544,92 грн. що складає 
85,84% до уточненого плану - 150 698 786,00 грн., не виконання склало у сумі 
21 337 241,08 грн. у тому числі: загальний фонд - 127 938 624,66 грн. ( або 86 % 
до уточненого плану), не виконано у сумі 20 830 061,34 грн., до спеціального 
фонду - 1 422 920,26 грн. (або 73,72% до уточненого плану), не виконано у сумі 
507 179,74 грн.

Обсяг отриманих трансфертів загального та спеціального фондів склав у 
сумі 35 709 758,00 грн. (або 97,67% до уточненого плану 36 560 436,00 грн.), не 
виконано у сумі 850 678,00 грн. у тому числі:

- базова дотація - 2 196 900 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 - 7 200,00 грн.;

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам - 
30 446 200,00 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 - 747 900,00 грн.;

- 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 - 2 046 400,00 грн.;

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам 
з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 
державного бюджету — 34 244,00 грн.;

- інші субвенції з місцевого бюджету - 230 914,00 грн. (або 34,64% до 
уточненого плану 1 081 592,00 грн.), не виконано у сумі 850 678,00 грн. 
Субвенція не надходить від Ольховської селищної територіальної громади.



Одним з основних джерел надходжень загального фонду є податок та збір 
на доходи фізичних осіб.

За дев’ять місяців 2022 року отримано у сумі 60 389 625,29 грн. даного 
податку, при плані 66 570 100,00 грн., що складає виконання на 90,64% 
планових призначень, не виконання склало - 6 230 474,71 грн. 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 - 54 554 239,44 грн. 
(88,71% до плану), не виконання склало - 6 945 760,56 грн.. Основними 
бюджетоутворюючими платниками з податку на доходи з фізичних осіб є: ТОВ 
"ЛОГІСТИК ЮНІОН",ТОВ "ОМЕГА", Відділ освіти Безлюдівської с/р, ПП 
«Транс логістик», КУ Хорошевський ГУ, ТОВ "ІМПУЛЬС-СХІД";
- податок на доходи фізичних осіб з грошового забезпечення, грошових 
винагород та інших виплат, одержаних військовослужбовцями та особами 
рядового і начальницького складу, що сплачується податковими агентами - 
3 004 049,24 грн. (115,10% до плану), надходить від ДП "ПІДПРИЄМСТВО 
ДКВС УКРАЇНИ (№100)", ДУ "Темнівська виправна колонія (№100)";
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими агентами, із 
доходів платника податку інших ніж заробітна плата — 2 403 581,83 грн. 
(114,45% до плану);
- податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами за 
результатами річного декларування - 377 754,78 грн. (104,93 % до плану).

Рентної плати та плати за використання інших природних ресурсів 
надійшло у сумі 1 195 225,42 грн., що складає 97,80% до планових призначень. 
До складу податку входять:
- рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів - 516 990,38 Гэн. 
(98,47 % до плану), не виконання склало - 8 009,62 грн., надходження від ДП 
«Жовтневий лісгосп»;
- рентна плата за користування надрами для видобування інших корис их 
копалин загальнодержавного значення - 4 211,53 грн. (127,62% до плату), 
надходження від ДП "ПІДПРИЄМСТВО ДКВС УКРАЇНИ (№100)", КП КБСР, 
ТОВ "ОМЕГА-ЦЕНТР";
- рентна плата за користування надрами для видобування природного газу.; - 
643 436,23 грн. (96,28% до плану), зменшено надходження твід 
АТ"УКРГАЗВИДОБУВАННЯ";
- рентна плата за користування надрами для видобування газового конденсат/ - 
30 587,28 грн. (119,95% до плану) надходження від AT 
«УКРГАЗВИДОБУВАННЯ».

Акцизний податку надійшов у сумі 4 367 334,57 грн., що складає 65,13% 
до планових призначень. Не виконання склало - 2 332 665,43 грн. До скл іду 
податку входять такі доходи: 1
- акцизний податок з вироблених в Україні підакцизних товарів (пальне) 
283 820,18 грн. (25,80% до плану), не виконання склало - 816 179,82 грн.;



- акцизний податок з ввезених на митну територію України підакцизних товарів 
(пальне) - 972 013,29 грн. (25,58% до плану), не виконання склало - 
2 827 986,71 грн.;
- акцизний податок з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної торгівлі 
підакцизних товарів - 3 111501,10 грн. ( 172,86% до плану). Найбільші 
платники податку є: ТОВ "АТБ-маркет", ТОВ «Кисет», ТОВ "ЄВРО СМАРТ 
ПАУЕР", ФОП Фабрис В.М, ФОП Демченко О.М., ТОВ «ВВКР».

Місцеві податки і збори надійшли у загальній сумі 26 097 973,22 грн., що 
складає 69,80% до планових призначень, не виконання склало - 11 289 326,78 
грн. а саме:

- податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки за житлову 
та нежитлову нерухомість надійшов у сумі - 4 553 809,39 грн. (57,83% до 
плану), не виконання склало - 3 321 190 ,61 грн.. Найбільші платники податку 
є: ТОВ "АТБ-Маркет" ТОВ "ПАКГАУЗ 2020", ТОВ "ЛОКІС, ТОВ фірма
"СТВ", ТОВ "ОМЕГА-ЦЕНТР", ТОВ "РІАЛ СЕРВІС", ТОВ "ДМС-К".

Земельний податок надійшов у сумі 8 263 278,79 грн. (58,14% до плану), 
не виконання склало - 5 949 021,21 грн. а саме:
- земельний податок з юридичних осіб - 4 714 892,97 грн. (63,18% до плану). 
Найбільшими платниками земельного податку з юридичних осіб є: AT 
"УКРЗАЛІЗНИЦЯ", ТОВ фірма "СТВ", ТОВ "АТБ- Маркет", ТОВ "ЛОКІС", 
ТОВ "НАРГУС", ДП «Південна залізниця»;
- земельний податок з фізичних осіб - 720 577,83 грн. (60,05% до плану). 
Найбільшими платниками земельного податку з фізичних осіб є: Ковальов А.А., 
Горобець О.П., Котиков В.В, Полозова Л.М. та платежі населення;
- орендна плата з юридичних осіб - 2 701 769,20 грн. (57,18% до плану). 
Найбільшими платниками орендної плати за землю з юридичних осіб є: AT 
"Харківське кар'єроуправління", ТОВ "МАРГУНАС-УКРАЇНА", ТОВ «САН 
ОЙЛ ГРУП», ТОВ "ОМЕГА-БАЗІС", ТОВ "ДМС-К", ТОВ "МЕТІНВЕСТ- 
СМЦ", ТОВ "ХАРКІВСЬКЕ НАСІННЯ".

орендна плата з фізичних осіб - 126 038,79 грн. (15,28% до плату), 
Найбільшими платниками орендної плати за землю з фізичних осіб є: 
Михайлова М.А., ФОП Сілко В.І.

Транспортний податок з юридичних та фізичних осіб у сумі 94 047,00 
грн.

Єдиного податку за звітний період надійшло у сумі 13 186 838,04 грн. 
(86,19%), у тому числі: з юридичних осіб - 1 161 610,29 грн. (86,05%), з 
фізичних осіб у - 11 653120,40 грн. (84,44%), з сільськогосподарських 
товаровиробників - 372 107,35 грн. (248,07) Найбільшими платниками єдиного 
податку є: ТОВ "ПАКГАУЗ 2020", ТОВ "КОМУНСЕРВІС 2018", ТОВ "ЕКО- 
ПЕТ", ФОП Луценко А.О., ФОП Новіков Р.Є. ФОП Сидорук Ю.Б., ФОП 
Нікітіна Т.Ю. ФОП Корчма В.В., ФОП Крахоткін В.В.;

Неподаткових надходжень за дев’ять місяців 2022 року надійшли у сумі 
178 108,61 грн. (54,27 % 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 - 11 
500,00 грн.;
- плата за встановлення земельного сервітуту - 61 329,87 грн. (117,49 % до 
плану);
- плата за надання адміністративних послуг - 5 388,19 грн. (47,26% до плану);
- адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на нерухоме 
майно та їх обтяжень - 21 171,35 грн. (19,92% до плану);
- надходження від орендної плати за користування цілісним майновим 
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності - 
44 167,00 грн. (64,57% до плану);
- державне мито, що сплачується за місцем розгляду та оформлення документів, 
у тому числі за оформлення документів на спадщину і дарування - 570,75 грн. 
(8,71 % 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. (47,77% до плану).

По спеціальному фонду до селищного бюджету Безлюдівської селищної 
ради за дев’ять місяців 2022 року надійшло коштів у сумі 1 422 920,26 грн., що 
складає 73,72% до планових призначень, не виконання склало - 507 179,74 ірн. 
а саме:
- екологічний податок - 19 431,45 грн., (153,0% до плану);
- власні надходження в сумі 229 103,19 грн. (13,28% до плану). Плата за 
послуги, що надаються бюджетними установами, згідно з їх основною 
діяльність;
- благодійні внески, гранти та дарунки сумі 1 018 630,62 грн.
- кошти від продажу земельних ділянок несільськогосподарського призначення, 
що перебувають у державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим - 82 000,00 грн., 
(142,36% до плану). Кошти від продажу земельних ділянок надійшли від ТОВ 
«ІЗУМРУД С», ФОП Кошиков В. В.;
- цільові фонди, утворені Верховною Радою Автономної Республіки Крим, 
органами місцевого самоврядування та місцевими органами виконавчої влади - 
73 755,00 грн., (54,63% до плану).

Про виконання видаткової частини бюджету 
Безлюдівської селищної територіальної громади

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 
24 867 427,31 грн. (78,88% до плану), з них на заробітну плату з нарахуваннями 
— 21 748 340,80 грн. (80,00% до плану), на оплату комунальних послуг та 
енергоносіїв на суму 2 281 395,06 грн. (74,72% до плану).

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) за звітний 
період не здійснювались.

Видатки по захищеним статям здійснювалися протягом 9 місяців 2022 
року першочергово, у відповідності до вимог статті 77 Бюджетного Кодексу 
України та враховуючи умови воєнного часу, в повному обсязі.

Станом на 01.10.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 
загальному фонду у сумі 25 969,28 грн., по спеціальному фонду - 64 800,00 грн. 
та дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі 49 978,29 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.

За 9 місяців 2022 року по галузі «Освіта» здійснено видатки для створення 
належних умов функціонування закладів освіти в обсязі 69 297 898,60 грн., з 
них по загальному фонду - 69 115 701,77 грн. (75,25% до плану) та 
спеціальному фонду - 182 196,83 грн. (1,59% до плану).

На заклади дошкільної освіти використано коштів:
По загальному фонду у сумі 12 737 041,786 грн., що складає 75,65% до 

плану. Зазначені кошти були спрямовані на:
- оплату праці та нарахування на фонд оплати праці - 9 203 541,93 грн. 

(86,18% до плану);
продукти харчування - 193 053,35 грн. (24,50% до плану);
енергоносії та інших комунальних послуг - 3 223 167,49 грн. 

(67,14% до плану).
По спеціальному фонду касові видатки за звітний період складають - 

89 568,18 грн. (1,33% 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 19 035 994,05 грн. (58,95% до плану). 
Зазначені кошти були спрямовані на оплату:



праці та нарахування на фонд оплати праці - 10 493 959,49 грн. 
(81,04% до плану);

продуктів харчування - 279 728,07 грн. (8,04% до плану);
енергоносіїв та інших комунальних послуг - 7 401 632,55 грн. 

(64,32% до плану);
окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесених до заходів розвитку 6 358,00 грн. (10,15% до плану).
По спеціальному фонду касові видатки за звітний період на оплату 

продуктів харчування (за рахунок батьківської плати) складають 92 628,65 грн. 
(13,51% до плану).

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 
здійснювались.

На надання загальної середньої освіти за рахунок освітньої субвенції 
за 9 місяців 2022 року використано по загальному фонду на оплату праці та 
нарахування - 28 737 175,37 грн. (94,39% до плану).

На надання загальної середньої освіти за рахунок залишків освітньої 
субвенції, які склалися на 01.01.2022 року за 9 місяців 2022 року використано 
по загальному фонду на оплату праці та нарахування - 3 459 535,61 грн. (91,04% 
до плану).

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 
здійснювались.

На інші програми та заходи у сфері освіти за 9 місяців 2022 р було 
використано по загальному фонду на інші виплати населенню 3 620,00 грн. 
(5,11% 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 40 906,13 грн. 
(4,26% до плану).

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 
здійснювались.

На забезпечення діяльності центрів професійного розвитку 
педагогічних працівників по загальному фонду у сумі 926 270,94 грн. (64,55% 
до плану) на оплату праці та нарахування на фонд оплати праці.

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 
здійснювались.

На надання освіти за рахунок субвенції з обласного бюджету на 
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за 
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету за 9 місяців 2022 року 
використано коштів по загальному фонду на оплату праці та нарахувань - 
34 127,19 грн. (99,66% до плану).

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 4 141 030,70 грн. (69,28% до 
плану) в тому числі на оплату праці з нарахуваннями - 4 107 240,70 грн. 
(70,65 % до плану).

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 
здійснювались.

Видатки по захищеним статям здійснювалися протягом 9 місяців 2022 
року першочергово в повному обсязі, у відповідності до вимог статті 77 
Бюджетного Кодексу України та враховуючи умови воєнного часу.

Станом на 01.10.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 
загальному фонду у сумі 151 490,90 грн., по спеціальному фонду - 106418,53 
грн. та дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі 20 976,00 грн., по 
спеціальному фонду - 11 921,31 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 891 829,71 (58,50% до плану).

Кошти загального фонду, що складають 671 039,65 грн. (59,20% від 
плану), було спрямовано на оплату:

- послуг з профілактичних випробувань та вимірювань силової та 
освітлювальної електропроводки, електрообладнання та заземлюючих 
пристроїв будівель Комунального некомерційного підприємства Безлюдівської 
селищної ради «Центру первинної медичної допомоги №3 Харківського 
району» у сумі 29 538,27 грн.;

- послуг з профілактичних випробувань та вимірювань пристроїв 
блискавковідвідного захисту будівель Комунального некомерційного 
підприємства Безлюдівської селищної ради «Центру первинної медичної 
допомоги №3 Харківського району» у сумі 4 860,62 грн.;

- енергоносіїв у сумі 636 640,76 грн.
На виконання Програми боротьби із захворюванням на туберкульоз для 

придбання препарату туберкулін видатки загального фонду складають 
101 350,40 грн. (51,12% до плану).

На виконання заходів Регіональної програми «Онкологія» спрямовано 
видатки загального фонду у сумі 58 239,66 грн. (64,71% до плану) для 
придбання препаратів для онкологічних хворих.

На виконання «Цільової програми по наданню адресної грошової 
допомоги хворим з хронічною нирковою недостатністю, які проживають на 
території сіл та селищ, які увійшли до складу Безлюдівської селищної ради та



отримують програмний гемодіаліз» профінансовано видатки загального фонду у 
сумі 61 200,00 грн. (99,51% до плану).

За спеціальним фондом бюджету Безлюдівської селищної територіальної 
громади видатки в цій галузі не здійснювались.

Станом на 01.10.2022 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, за 9 місяців 2022 року:
- на надання пільг окремим категоріям громадян, які мешкають на 

території Безлюдівської селищної ради, з оплати послуг зв’язку здійснено 
фінансування у сумі 9 672,82 грн. (42,99% 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. 
(16,67% до плану), в тому числі в розрізі перевізників: ПП «Транссервіс» - 
270 012,00 грн., ТОВ «Авто - ОВІ» - 43 858,00 грн.;

- видатки на компенсаційні виплати за пільговий проїзд окремих категорій 
громадян на залізничному транспорті, які мешкають на території Безлюдівської 
селищної ради, становлять 26 700,00 грн. (66,92% до плану).

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 9 місяців 2022 року профінансовано 91 235,37 грн. 
(49,37% до плану).

Видатки бюджету Безлюдівської селищної територіальної громади на 
утримання комунальної установи «Центр надання соціальних послуг» за звітний 
період по загальному фонду складають 5 686 760,39 грн. (79,86% до плану) та 
спеціальному фонду (власні надходження) - 353,95 грн. (0,32%до плану) на 
оплату праці та нарахування на фонд оплати праці.

На виконання комплексної Програми соціального захисту населення 
Харківської області, за рахунок субвенції з обласного бюджету, на проведення 
послуг з санаторно-курортного лікування мешканців Безлюдівської селищної 
ради використано 21 714,00 грн.

Крім того, відповідно до Програми соціального захисту населення сіл та 
селищ, що увійшли до складу Безлюдівської селищної ради використано



929 500,00 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 9 місяців 2022 
року першочергово в повному обсязі, у відповідності до вимог статті 77 
Бюджетного Кодексу України та враховуючи умови воєнного часу.

Станом на 01.10.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 
загальному фонду у сумі 79 112,00 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 953 827,50 грн. (69,36% від плану), в тому 
числі:

заробітна плата - 544 180,42 грн. (92,58% від плану),
нарахування на оплату праці - 102 005,64 грн. (78,88% від плану),
оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 301 125,44 грн. (83,29% від 

плану).
За спеціальним фондом бюджету Безлюдівської селищної територіальної 

громади видатки в цій галузі не планувались і, відповідно, не здійснювались.
Станом на 01.10.2022 року по загальному фонду виникла кредиторська 

заборгованість у сумі 19 865,00 грн. та дебіторська заборгованість у сумі 
8 978,90 грн., термін оплати якої не настав.

Прострочена дебіторська та кредиторська 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 3 180 663,82 грн. (67,92% від 
плану), в тому числі:

заробітна плата-1 717 360,38 грн. (71,41% від плану),
нарахування на оплату праці - 399 198,34 грн. (74,81% від плану),
оплата окремих заходів по реалізації державних (регіональних) програм, 

не віднесені до заходів розвитку - 2 200,00 (0,97% до плану) на реалізацію 
святкових заходів;



оплата комунальних послуг та енергоносіїв - 1 052 241,10 грн. (83,39% від 
плану).

По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 
здійснювались.

Станом на 01.10.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 
загальному фонду у сумі 9 454,74 грн., по спеціальному фонду 328 582,39 грн. 
та дебіторська заборгованість по загальному фонду у сумі 81 994,30 грн., термін 
оплати якої не настав.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ

По галузі «Фізична культура і спорт» за 9 місяців 2022 року по загальному 
фонду витрачено на:

- проведення спортивної роботи в регіоні 55 300,00 грн. (19,86% до плану) 
на придбання спортивного інвентарю для футбольної команди;

- розвиток дитячо-юнацького та резервного спорту (ДЮСШ) - 
1 912 173,53 грн. (68,50% до плану) на оплату праці з нарахуваннями 
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 01.10.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованості 
відсутні.

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО

В рамках цієї галузі за 9 місяців 2022 року було витрачено кошти :
на ліквідацію стихійних сміттєзвалищ на території Безлюдівської 

селищної ради у сумі ЗО 257,28 грн. (6,72% до плану);
на фінансову підтримку комунальному підприємству 

«Котлярівське» Безлюдівської селищної ради у сумі 1 745 668,91 грн. (50,40% 
від плану);

на утримання працівників благоустрою населених пунктів, а саме на 
заробітну плату - 837 467,60 грн. (90,53%), та нарахування на оплату праці - 
164 362,21 грн. (80,76% до плану);

- на оплату послуг з благоустрою Безлюдіської селищної територіальної 
громади, а саме на дослідження води питної з колодязів за санітарно-хімічними 
показниками, на подріблення гілок дерев, на покіс трави видатки загального 
фонду складають 52 736,40 грн. (7,89% до плану);

на оплату енергоносіїв (вуличне освітлення) - 308 424,45 грн. 
(18,31% до плану).



По спеціальному фонду капітальні видатки (бюджет розвитку) не 
здійснювались.

Видатки по захищеним статям здійснювалися протягом 9 місяці 2022 року 
першочергово в повному обсязі, у відповідності до вимог статті 77 Бюджетного 
Кодексу України та враховуючи умови воєнного часу.

Станом на 01.10.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 
загальному фонду у сумі 111 834,01 грн. та по спеціальному фонду - 
137 197,00 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. (10,46% до плану).

На утримання та розвиток автомобільних доріг та дорожньої 
інфраструктури за рахунок коштів місцевого бюджету видатки загального 
фонду складають 51 275,00 грн. (3,11% 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 9 місяців 2022 року видатки здійснювалися у відповідності до 
вимог статті 77 Бюджетного Кодексу України та враховуючи умови воєнного 
часу.

Станом на 01.10.2022 року виникла кредиторська заборгованість по 
загальному фонду у сумі 107 829,87 грн., термін оплати якої не настав.

Прострочена дебіторська та кредиторська заборгованості відсутні.

Інша діяльність

По галузі «Інша діяльність» за 9 місяців 2022 року по загальному фонду 
витрачено на:

- на забезпечення діяльності місцевої пожежної команди №3 видатки 
загального фонду складають 1 559 664,74 грн. (74,04% до плану), в тому числі: 
заробітна плата - 940 664,98 грн. (69,97%), 
нарахування на оплату праці - 209 748,42 грн. (70,92%)



оплата комунальних послуг та інших енергоносіїв - 350 091,34 грн. (90,70% до 
плану).

За спеціальним фондом селищного бюджету Безлюдівської селищної ради 
видатки не планувались і, відповідно, не здійснювались.

Станом на 01.10.2022 року кредиторська та дебіторська заборгованості 
відсутні.

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 1 272 989,00 гр.;

- Височанській селищній раді для відшкодування витрат на оплату праці 
викладачів КЗ «Бабаївська школа мистецтв Височанської селищної ради у сумі 
195 705,00 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.

- ГУ ДСНС України в Харківській області на виконання заходів 
«Програми забезпечення пожежної, техногенної безпеки та цивільного захисту 
Безлюдівської селищної ради на 2021-2024 роки» на підтримку матеріально- 
технічної бази підрозділів у сумі 200 000 грн.

Начальник фінансового відділу 
Безлюдівської селищної ради Марина ПОЖИДАЄВА



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XX сесія VIII скликання

II пленарне засідання
РІШЕННЯ

від 09 листопада 2022 року

Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
иПОСТАЧАЛЬНИК”(код ЄДРПОУ 32056942)

Керуючись Цивільним кодексом України, частиною 11 статті 17 Закону 
України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - 
підприємців та громадських формувань», Регламентом Безлюдівської селищної 
ради VIII скликання, статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи звернення фізичної особи - 
підприємця Мухітдінова Рустама Джурайовича та висновки постійної комісії з 
питань спільної власності територіальних громад та житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Відмінити (скасувати) рішення про припинення (ліквідацію) 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА «ПОСТАЧАЛЬНИК» (код ЄДРПОУ 
32056942, місцезнаходження: 62489, Харківська область, Харківський район, 
смт. Безлюдівка, в'їзд Мостобудівників, буд. 13-А), оформленого пунктами 2-6 
рішення X сесії Безлюдівської селищної ради VIII скликання Харківського 
району Харківської області від 15 червня 2021 р. “Про прийняття 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ПОСТАЧАЛЬНИК” зі спільної 
власності територіальних громад сіл, селищ, міст Харківського району до 
комунальної власності Безлюдівської селищної ради, прийняття майна та 
передачі його до Комунального підприємства “Котлярівське” Безлюдівської 
селищної ради та ліквідацію КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
“ПОСТАЧАЛЬНИК”.

2. Внести зміни до відомостей про КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
«ПОСТАЧАЛЬНИК» (код ЄДРПОУ 32056942, місцезнаходження: 62489, 
Харківська область. Харківський район, смт. Безлюдівка, в'їзд 
Мостобудівників, буд. 13-А), що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в 
частині включення інформації про його представника - Мухітдінова Рустама 
Джурайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 



3063808896) з правом підписання, подання суб’єктам державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь- 
яких заяв у сфері державної реєстрації та отримання документів за результатом 
їх розгляду.

3. Припинити КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ПОСТАЧАЛЬНИК» 
(код ЄДРПОУ 32056942, місцезнаходження: 62489, Харківська область. 
Харківський район, смт. Безлюдівка, в'їзд Мостобудівників, буд. 13-А) шляхом 
його ліквідації.

4. Призначити ліквідатором КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
«ПОСТАЧАЛЬНИК» фізичну особу - підприємця Мухітдінова Рустама 
Джурайовича (податковий номер 3063808896).

5. Ліквідатору здійснити у визначені законодавством терміни дії:
- повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи у 

порядку, передбаченому чинним законодавством України;
- забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення юридичної особи;
- забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому зберіганню до 

відповідної архівної установи в порядку, визначеному законодавством України;
- повідомити у встановленому чинним законодавством України порядку 

працівників КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ПОСТАЧАЛЬНИК” про 
ліквідацію підприємства;

- провести інвентаризацію майна підприємства;
- провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами за 

зобов’язаннями комунального підприємства;
- подати на затвердження сесії селищної ради ліквідаційний баланс.

6. Встановити, що строк пред'явлення вимог кредиторами 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “ПОСТАЧАЛЬНИК” становить два 
місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.

7. Місце пред'явлення вимог кредиторами: 62489, Харківська область, 
Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, буд.48

8. 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 икола КУЗЬМІНОВ
.

о



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XX сесія VIII скликання

II пленарне засідання 
РІШЕННЯ

від 09 листопада 2022 року

Про зміну засновника та припинення Комунального підприємства 
ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код ЄДРПОУ 30357271)

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення І сесії (II пленарне засідання) 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання Харківського району Харківської 
області від 10 грудня 2020 року “Про початок реорганізації Котлярівської 
сільської ради, Хорошівської селищної ради, Васищевської селищної ради, 
Лизогубівської сільської ради, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради”, враховуючи також висновки постійної комісії з питань спільної 
власності територіальних громад та житлово-комунального господарства та 
цивільного захисту, селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Змінити засновника ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код СДРПОУ 30357271) шляхом виключення зі складу засновників 
Васищевської селищної ради (код СДРПОУ 04396584) та включенням до 
складу засновників підприємства Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 
04396555).

2. Внести зміни до відомостей про ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код ЄДРПОУ 30357271, місцезнаходження: 62495, Харківська область, 
Харківський район, смт. Васищеве, вул. Орєшкова, буд. 49), що містяться в 
Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань, в частині включення інформації про його 
представника - Мухітдінова Рустама Джурайовича (реєстраційний номер 
облікової картки платника податків 3063808896) з правом підписання, подання 
суб’єктам державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців 



та громадських формувань будь-яких заяв у сфері державної реєстрації та 
отримання документів за результатом їх розгляду.

3. Змінити повне та скорочене найменування ДЕРЖАВНОГО ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код СДРПОУ 30357271) відповідно на Комунальне підприємство ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ та 
КП ЖКГ Безлюдівської селищної ради.

4. Затвердити Статут Комунального підприємства ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код СДРІ ЮУ 30357271) в новій редакції, що додається.

5. Припинити юридичну особу Комунальне підприємство ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код СДРПОУ 30357271, місцезнаходження: 62495, Харківська область, 
Харківський район, селище міського типу Васищеве, вул. Орєшкова, будинок 
49) шляхом його ліквідації.

6. Призначити ліквідатором Комунального підприємства ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код СДРПОУ 30357271) фізичну особу - підприємця Мухітдінова Рустама 
Джурайовича (податковий номер 3063808896).

7. Ліквідатору здійснити у визначені законодавством терміни дії:
7.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення юридичної особи.
7.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 
законодавством України.

7.4. Повідомити у встановленому чинним законодавством України 
порядку працівників Комунального підприємства ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 
(код СДРІ ЮУ 30357271) про ліквідацію підприємства.

7.5. Провести інвентаризацію майна підприємства.
7.6. Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами за 

зобов'язаннями комунального підприємства.
7.7. Подати на затвердження сесії селищної ради ліквідаційний баланс.
7.8. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами 

Комунального підприємства ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 30357271) становить 
два місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.

8. Місце пред'явлення вимог кредиторами: 62489, Харківська область, 
Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, буд.48

9. Рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області від 23.02.2022 року “Про припинення 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ДЕРЖАВНЕ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО ВАСИЩЕВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ



(код ЄДРПОУ 30357271)” вважати таким, що втратило чинність.
10. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

спільної власності територіальних ><рромад, житлово-комунального 
господарства та цивільного захисту

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ
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1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 .Комунальне підприємство ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Безлюдівської 
селищної ради (далі - «Підприємство») є комунальним підприємством і 
підпорядковане Безлюдівській селищній раді відповідно до рішення І сесії 
VIII скликання Безлюдівської селищної ради від 10 грудня 2020 року «Про 
початок реорганізації Котлярівської сільської ради, Хорошівської селищної 
ради, Васищевської селищної ради, Лизогубівської сільської ради, що 
увійшли до складу Безлюдівської селищної ради».

1.2. Засновником підприємства є Безлюдівська селищна рада.

1.3. Підприємство є юридичною особою; має відокремлене майно, самостійний баланс, 
рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом.

1.4. Для забезпечення діяльності підприємства Засновником утворюється 
статутний капітал за рахунок майнового та грошового внеску, розмір якого 
складає 0 грн.О коп.(нуль гривень, 0 коп.)

Збільшення або зменшення статутного капіталу Підприємства 
здійснюється за рішенням Засновника. Порядок збільшення або зменшення 
статутного капіталу Підприємства встановлюється законом і статутом 
підприємства

1.5. Підприємство - самостійний суб'єкт підприємницької діяльності, 
створений для задоволення суспільних потреб, досягнення економічних та 
соціальних результатів, та з метою одержання прибутку.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими 
Кодексами та Законами України, нормативно-правовими актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами 
інших органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також 
іншими нормативними актами, рішеннями (розпорядженнями), а також цим 
статутом.

1.7. Найменування підприємства:



-повне найменування підприємства на українській мові - Комунальне 
підприємство ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Безлюдівської селищної ради;

- скорочене найменування підприємства на українській мові - КП ТВУЕЖКГ 
ТА ПО Безлюдівської селищної ради

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

2.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи 
Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

2.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до 
чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях 
здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить Антимонопольному 
законодавству та іншим нормативним актам України.

2.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахункові рахунки в установах 
банків, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші 
атрибути юридичної особи.

2.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належному 
йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальність 
за зобов'язаннями держави.

2.6. Підприємство має відокремлене майно, закріплене за ним на праві повного 
господарського відання, вправі на умовах цього Статуту та згідно з вимогами 
законодавства від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному 
та третейському суді.

2.7. Підприємство за погодженням з Засновником може створювати філії, 
представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені структурні 
підрозділи. Філії, представництва, дочірні підприємства та інші 
відокремлені структурні підрозділи діють від імені Підприємства на підставі 
Положень, затверджених Підприємством. Підприємство має право бути 
засновником інших юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб 
(асоціацій, корпорацій, концернів і т.п.) згідно з нормами чинного 
законодавства.



З.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

3.1. Метою діяльності підприємства є:
Підприємство створено з метою задоволення потреб громадян, 

населення, підприємств, організацій та установ, що знаходяться на території 
Безлюдівської селищної ради в постачанні комунальних послуг, а саме: 
постачанні теплової енергії, водопостачанні та водовідведенні, управління 
житловим та нежитловим фондом, закріпленим за Підприємством в 
установленому порядку на праві повного господарського відання, послуг з 
поводження з побутовими відходами, ритуальні послуги, здійсненні інших 
видів діяльності з метою одержання прибутку.
3.1.2. Утримання, відновлення, організації, підтримання, реконструкції, 
санітарного очищення об’єктів благоустрою зеленого господарства та 
вуличного освітлення на території Безлюдівської територіальної громади.

3.2. Предметом діяльності підприємства є:
- надання платних послуг та виконання робіт громадянам, підприємствам, 
організаціям, установам

утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема 
прибирання приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно- 
технічних робіт, обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім 
обслуговування внутрішньо-будинкових систем, що використовуються для 
надання відповідної комунальної послуги у разі укладання індивідуальних 
договорів про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких 
систем здійснюється виконавцем);
- освітлення місць загального користування, підвалів;
- купівля електричної енергії для забезпечення функціонування спільного 
майна багатоквартирного будинку;
- поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;
- надання послуг з утримання, капітального ремонту та поточного ремонту 
зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, 
вуличні насадження), раціональне використання і реалізація відходів 
деревини;
- будівництво та реконструкція парків, скверів;
- виконання комплексу озеленювальних робіт;
- організація проектування та обслуговування об’єктів благоустрою та 
озеленення парків, скверів, бульварів, інших об’єктів зеленого господарства;
- надання послуг з обслуговування мережі зовнішнього освітлення;
- надання послуг з поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення;
- передача в оренду нерухомого майна;
- виробництво, транспортування, постачання та реалізація теплової енергії, 
водопостачання і водовідведення;
- планування річних та перспективних планів будівництва та експлуатації 
теплових мереж та споруд тепло-, водопостачання та водовідведення;



удосконалення та розвиток систем тепло-, водопостачання та 
водовідведення;
- підвищення надійності, ефективності та безпеки їх функціонування;
- виконання робіт по технічній експертизі та діагностиці теплових мереж та 
мереж водопостачання та водовідведення;
- забезпечення належної експлуатації та утримання систем тепло-, 
водопостачання та водовідведення;
- виконання функцій замовника при проектуванні та утриманні систем тепло- 
і водопостачання;
- видання та затвердження технічних умов на реконструкцію мереж тепло- і 
водопостачання та підключення підприємств, установ, організацій та 
громадян до теплових мереж та мереж водопостачання та водовідведення;
- інженерно-вишукувальні роботи для проектування теплових мереж та 
об’єктів тепло-, водопостачання і водовідведення;
- проектування та встановлення лічильників теплової енергії, гарячої та 
холодної води;
- проектування, будівництво, реконструкція, технічне переобладнання та 
експлуатація об’єктів теплопостачання, водопостачання і водовідведення;
- впровадження нових видів техніки, технологій винаходів, ноу-хау;
- здійснення функцій замовника при капітальному ремонті і новому 
будівництві об’єктів теплопостачання або теплових мереж, а також об'єктів 
водопостачання та водовідведення;
- подача, транспортування, розподіл та реалізація питної води, послуги з 
водопостачання;
- послуги по водовідведенню;
- збирання, очищення та розподілення води;
- здійснення планово-попереджувальних, капітальних та поточних ремонтів 
об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення;
- технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення;
- обслуговування димовентиляційних каналів;
- періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку 
води та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та 
монтаж після повірки;
- здійснення капітального будівництва;
- розробка заходів щодо раціонального використання води та установлення 
лімітів водоспоживання;
- видача технічних умов на водопостачання та погодження проектів;
- розробка проектної документації з розвитку, реконструкції діючих 
водопровідних споруд та технологічного устаткування, у т.ч. по перекладці 
водогінних мереж замість технічно зношених;
- прискорення впровадження науково-технічних досягнень і нових 
технологій;
- участь у формуванні товарного ринку;
- регулювання порядку та умов користування водою з поверхневих джерел,



що використовуються для господарсько-питного водопостачання;
- забезпечення нагляду за виконанням санітарних заходів та охорона 
санітарних зон об’єктів водопостачання відповідно до нормативних актів і 
інструкцій;
- здійснення матеріально-технічного постачання;
- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень автомобільним 
транспортом для організації виробництва та ведення статутної діяльності;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- надання на договірних засадах послуг, консультативної та іншої практичної 
допомоги юридичним та фізичним особам;
- зовнішньоекономічна діяльність, здійснення експорту та імпорту товарів та 
послуг;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- капітальний ремонт та будівництво об’єктів тепло-і-водопостачання, в тому 
числі, будівництво трубопроводів, електромонтажні, водопровідні та інші 
будівельно-монтажні роботи.
- поточний ремонт, обслуговування доріг та дорожнього покриття
- виконання зварювальних та слюсарних робіт;
- надання послуг з санітарної очистки ;
- надання ландшафтних послуг;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- на договірній основі надання послуг, спрямованих на запобігання, 
утворення відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, 
оброблення;
- організація інших видів відпочинку та розваг, в т.ч. діяльність пляжів;
- організування поховань і надання суміжних послуг;
- виробництво інших видів виробів з бетону, гіпсу та цементу;
- зайняття іншою комерційною та посередницькою діяльністю не 
забороненою законом;

3.3 Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, отриманню свідоцтв та 
дозволів, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання 
відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України

4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

4.1. Управління Підприємством здійснюється Засновником.

4.2. Засновник, в межах чинного законодавства України має право приймати 
рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.

4.3. Оперативне управління (виконавчий орган) Підприємством здійснює його 
директор.



4.4. Директор Підприємства призначається та звільняється на підставі 
розпорядження селищного голови. Компетенція Директора, порядок 
ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені Підприємства 
встановлюються в контракті, що укладається з Директором.

4.5. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності 
Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника.

4.6. Директор Підприємства:
- діє на засадах єдиноначальності;
- затверджує за погодженням з Засновником структуру та штати 

Підприємства;
- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та 

звільняє працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, 
керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;

- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, які 
створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням з 
Засновником;

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у 
тому числі його коштами (відчуження, списання, застава та передача в 
користування (оренду) майна, що є власністю Засновника і закріплене за 
Підприємством на праві господарського відання, здійснюється за 
погодженням Засновником;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, 
пов'язаних з діяльністю Підприємства;

- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи 
заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, 
подачу квартальної та річної звітності органам статистики та Засновнику;

- забезпечує виконання показників ефективного використання та 
зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які 
несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;

- без довіреності діє від імені Підприємства, представляє інтереси 
Підприємства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, 
установами та громадянами як в Україні, так і за її межами;

- укладає договори; договори, сума яких складає понад 200 тис. грн., за 
погодженням з Засновником; видає довіреності; відкриває в установах банків 
розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану 
Підприємства, надає на погодження до Засновника фінансовий план 
підприємства на кожен рік;

- виконує інші обов'язки, що передбачені контрактом та цим Статутом.

4.7. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення інвентаризації майна 
підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.



5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

5.1.1. Підприємство за погодженням з Засновником планує свою діяльність, 
визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до 
галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку 
продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від 
виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної 
діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за 
фіксованими державними цінами.

5.1.3. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких 
фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно- 
розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по 
безготівковому розрахунку. Форми розрахунків визначаються 
Підприємством за узгодженням з усіма контрагентами та з урахуванням 
вимог законодавства України.

5.1.4. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

5.1.5. Набуває, отримує в користування чи на лізингових умовах техніку, 
будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

5.1.6. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на 
договірних умовах за погодженням із Засновником.

5.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма 
напрямками своєї діяльності.

5.1.8. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:
- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в 

тому числі на договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності;
- утворювати з дозволу Засновника структурні підрозділи, філії, 

необхідні для господарської діяльності, і затверджувати положення про них;
- приймати в експлуатацію або в господарське управління основні 

фонди, які належать Засновнику за рішенням Засновника.

5.2. Обов'язки Підприємства:

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство 
повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, 
затвердженому Органом управління майном, які є обов'язковими до 
виконання.



5.2.2. Підприємство :
- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з 

чинним законодавством;
- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 

основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

з дійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного 
забезпечення виробництва;

- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та 
установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує 
виробництво та поставку продукції і товарів;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати 
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в 
результатах особистої праці, так і в загальних підсумках роботи 
Підприємства, забезпечує економне і раціональне використання фонду 
споживання і своєчасні розрахунки з працівниками Підприємства;

- дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів 
та забезпечення екологічної безпеки.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде 
статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та 
статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.

5.4. Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької 
діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності 
здійснюються на підставі укладених договорів.

6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, 
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в 
самостійному балансі Підприємства.

6.2. Майно Підприємства є власністю Засновника і закріплюється за ним на 
праві господарського відання. Перелік майна, що закріплюється за 
підприємством на праві господарського відання, визначається Засновником і 
може ним змінюватися.



Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, 
користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд (в т.ч. 
може передавати в користування, заставу, управління, спільну діяльність), 
вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, 
цьому статуту та рішенням Засновника, виключно за погодженням із 
Засновником.

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно 
іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством. При цьому відчуження, списання, застава та 
передача в користування (оренду) майна, що власністю Засновника і 
закріплене за Підприємством на праві господарського відання, здійснюється 
з дозволу Засновника. Розпоряджатися в інший спосіб Майном, що належить 
до основних фондів, Підприємство має право лише в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені чинним законодавством.

Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються:

- за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва - до 
місцевого бюджету;

- за індивідуально визначене майно - на рахунок Підприємства на його 
інвестиції.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є :

- кошти обласного, районного та місцевих бюджетів;
- майно Засновника, передане йому Підприємству у господарське 
відання;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з 
предметом діяльності Підприємства, а також від інших видів 
господарської діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 
підприємств і громадян;
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 
громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими 
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного 
законодавства України.



6.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових 
прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 
відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

6.6. Відповідальність за ризик випадкової знищення або пошкодження 
майна, що є власністю Підприємства або передане йому в користування, 
володіння несе Підприємство.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

7.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття 
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 
податків та інших платежів до бюджету, розпоряджається Підприємство.

Частина чистого прибутку у розмірах, визначених відповідно до 
рішення Засновника, підлягає сплаті до місцевого бюджету за результатами 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності, затвердженого рішенням 
Засновника.

7.3. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) цільові 
фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю за 
погодженням із Засновником.

Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина 
доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 
законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 
(дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних 
паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, 
підприємств, організацій, громадян, кошти місцевого бюджету 
територіальної громади Безлюдівської селищної ради та інші надходження, 
включаючи нейтралізовані капітальні вкладення та кредити.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу не підлягають 
вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і 
використовуються виключно за призначенням.

7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 



договорів.

7.6 Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним 
законодавством України.

Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з 
чинним законодавством України.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, 
прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам 
(злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації за 
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним 
законодавством, - за рішенням суду.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновником відповідно до чинного законодавства України.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви 
претензій кредиторам визначаються Засновником.

У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з 
чинним законодавством України.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює 
наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає 
ліквідаційний баланс і подає його Засновнику.

8.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, 
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 
законодавства України.

8.5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються 
у відповідні органи у встановленому порядку.

8.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня 
внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його 
припинення.

8.7. Майно Підприємства, яке належить Засновнику, що залишилось після 
розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з 
кредиторами використовується за рішенням Засновника.



IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним 
законодавством України.

9.2. Цей Статут і всі зміни до нього затверджуються Засновником та 
реєструються згідно з чинним законодавством України.

9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства України.

Безлюдівський селищний голова ола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
XX сесія VIII скликання

II пленарне засідання

РІШЕННЯ 
від 09 листопада 2022 року

Про зміну засновника та припинення
Комунального підприємства ХОРОШ 1ВСБКЕ 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
(код ЄДРПОУ 30588717)

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про державну 
реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських 
формувань», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», враховуючи рішення І сесії (II пленарне засідання) 
Безлюдівської селищної ради VIII скликання Харківського району Харківської 
області від 10 грудня 2020 року “Про початок реорганізації Котлярівської 
сільської ради, Хорошівської селищної ради, Васищевської селищної ради, 
Лизогубівської сільської ради, що увійшли до складу Безлюдівської селищної 
ради”, враховуючи також висновки постійної комісії з питань спільної 
власності територіальних громад та житлово-комунального господарства та 
цивільного захисту, селищна рада

ВИРІШИЛА:

І. Змінити засновника ХОРОШІВСЬКОГО ТЕРИТОРІАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ (код СДР1ІОУ 30588717) шляхом виключення зі складу 
засновників Хорошівської селищної ради (код ЄДРПОУ 04396756) та 
включення до складу засновників підприємства Безлюдівської селищної ради 
(ЄДРПОУ 04396555).

2. Внести зміни до відомостей про ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717, місцезнаходження: 62466, 



Харківська область, Харківський район, смт. Хорошеве, вул. 
Червоноармійська, буд. 33) що містяться в Єдиному державному реєстрі 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, в 
частині включення інформації про його представника - Мухітдінова Рустама 
Джурайовича (реєстраційний номер облікової картки платника податків 
3063808896) з правом підписання, подання суб’єктам державної реєстрації 
юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань будь- 
яких заяв у сфері державної реєстрації та отримання документів за 
результатом їх розгляду.

3. Змінити повне та скорочене найменування ХОРОШІВСЬКОГО 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧОГО УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717) відповідно на Комунальне 
підприємство ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА 
ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ Безлюдівської селищної ради та КП 
ТВУЕЖКГ ТА ПО Безлюдівської селищної ради.

4. Затвердити Статут Комунального підприємства ТЕРИТОРІАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 30588717) в 
новій редакції, що додається.

5. Припинити юридичну особу Комунальне підприємство 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 30588717, 
місце знаходження: 62466, Харківська область, Харківський район, селище 
міського типу Хорошеве, вул. Червоноармійська, будинок 33) шляхом його 
ліквідації.

6. Призначити ліквідатором Комунального підприємства 
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ 
ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 30588717) 
фізичну особу - підприємця Мухітдінова Рустама Джурайовича, податковий 
номер 3063808896.

7. Ліквідатору здійснити у визначені законодавством терміни дії:
7.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
7.2. Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення щодо 

припинення юридичної особи.
7.3. Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 

зберіганню до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 
законодавством України.

7.4. Повідомити у встановленому чинним законодавством України 
порядку працівників Комунального підприємства ТЕРИТОРІАЛЬНО- 



ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ Безлюдівської селищної ради (код ЄДРПОУ 30588717) 
про ліквідацію підприємства.

7.5. Провести інвентаризацію майна підприємства.
7.6. 1 Іровести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами за 

зобов’язаннями комунального підприємства.
7.7. Подати на затвердження сесії селищної ради ліквідаційний баланс.
7.8. Встановити, що строк пред’явлення вимог кредиторами 

Комунального підприємства ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО ОБСЛУГОВУВАННЯ 
Безлюдівськоїселищної ради (код ЄДРПОУ 30588717) становить два місяці з 
дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.

8. Місце пред'явлення вимог кредиторами: 62489, Харківська область, 
Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, буд.48

9. Рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області від 23.02.2022 року “Про припинення 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА ХОРОШІВСЬКЕ ТЕРИТОРІАЛЬНО- 
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ (код ЄДРПОУ 30588717)” вважати таким, що втратило 
чинність.

10. Контроль за виконанням рішенняj] 
питань спільної власності територіальних 
господарства та цивільного захисту (Ч^чуі$ "

ти на постійну комісію з 
житлово-комунального

Безлюдівський селищний голова кола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішенням XX сесії 

(II пленарне засідання) 
Безлюдівсьої селищної ради VIII скликання 

від 09 листопада 2022 року

СТАТУТ

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА
ТЕРИТОРІАЛЬНО-ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ 
ЕКСПЛУАТАЦІЇ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 

ГОСПОДАРСТВА ТА ПОБУТОВОГО 
ОБСЛУГОВУВАННЯ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 

СЕЛИЩНОЇ РАДИ

(нова редакція)

смт. Безлюдівка 

2022 рік



1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ.

1.1 .Комунальне підприємство ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ
ГОСПОДАРСТВО БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (далі 
«Підприємство») є комунальним підприємством і підпорядковане 
Безлюдівській селищній раді відповідно до рішення І сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 10 грудня 2020 року «Про початок 
реорганізації Котлярівської сільської ради, Хорошівської селищної ради, 
Васищевської селищної ради, Лизогубівської сільської ради, що увійшли до 
складу Безлюдівської селищної ради».

1.2. Засновником підприємства є Безлюдівська селищна рада.

1.3. Підприємство є юридичною особою; має відокремлене майно, самостійний баланс, 
рахунки в установах банків, печатку та штамп зі своїм найменуванням та 
ідентифікаційним кодом.

1.4. Для забезпечення діяльності підприємства Засновником утворюється 
статутний капітал за рахунок майнового та грошового внеску, розмір якого 
складає 6 144 408 грн.61 коп.(шість мільйонів сто сорок чотири тисячі 
чотириста вісім гривень 61коп.)

Збільшення або зменшення статутного капіталу Підприємства 
здійснюється за рішенням Засновника. Порядок збільшення або зменшення 
статутного капіталу Підприємства встановлюється законом і статутом 
підприємства

1.5. Підприємство - самостійний суб'єкт підприємницької діяльності, 
створений для задоволення суспільних потреб, досягнення економічних та 
соціальних результатів, та з метою одержання прибутку.

1.6. Підприємство у своїй діяльності керується Конституцією України, 
Цивільним кодексом України, Господарським кодексом України, іншими 
Кодексами та Законами України, нормативно-правовими актами Президента 
України та Кабінету Міністрів України, нормативно-правовими актами інших 
органів державної влади та органів місцевого самоврядування, а також іншими 
нормативними актами, рішеннями (розпорядженнями), а також цим статутом.

1.7. Найменування підприємства:



-повне найменування підприємства на українській мові - Комунальне 
підприємство ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ;

- скорочене найменування підприємства на українській мові - КП ЖКГ 
Безлюдівської селищної ради.

2. ЮРИДИЧНИЙ СТАТУС ПІДПРИЄМСТВА.

2.1. Підприємство є юридичною особою. Права та обов'язки юридичної особи 
Підприємство набуває з дня його державної реєстрації.

2.2. Підприємство здійснює свою діяльність на основі і відповідно до 
чинного законодавства України та цього Статуту.

2.3. Участь Підприємства в асоціаціях, корпораціях, концернах та інших об'єднаннях 
здійснюється на добровільних засадах, якщо це не суперечить Антимонопольному 
законодавству та іншим нормативним актам України.

2.4. Підприємство веде самостійний баланс, має розрахункові рахунки в установах 
банків, гербову печатку зі своїм найменуванням, штампи, фірмові бланки та інші 
атрибути юридичної особи.

2.5. Підприємство несе відповідальність за своїми зобов'язаннями в межах належному 
йому майна згідно з чинним законодавством. Підприємство не несе відповідальність 
за зобов'язаннями держави.

2.6. Підприємство має відокремлене майно, закріплене за ним на праві повного 
господарського відання, вправі на умовах цього Статуту та згідно з вимогами 
законодавства від свого імені укладати договори та угоди, набувати майнові та особисті 
немайнові права, нести обов'язки, бути позивачем і відповідачем у суді, арбітражному 
та третейському суді.

2.7. Підприємство за погодженням з Засновником може створювати філії, 
представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені структурні 
підрозділи. Філії, представництва, дочірні підприємства та інші відокремлені 
структурні підрозділи діють від імені Підприємства на підставі Положень, 
затверджених Підприємством. Підприємство має право бути засновником 
інших юридичних осіб та об’єднань юридичних осіб (асоціацій, корпорацій, 
концернів і т.п.) згідно з нормами чинного законодавства.



З.МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА.

3.1. Метою діяльності підприємства є:
Підприємство створено з метою задоволення потреб громадян, 

населення, підприємств, організацій та установ, що знаходяться на території 
Безлюдівської селищної ради в постачанні комунальних послуг, а саме: 
постачанні теплової енергії, водопостачанні та водовідведенні, управління 
житловим та нежитловим фондом, закріпленим за Підприємством в 
установленому порядку на праві повного господарського відання, послуг з 
поводження з побутовими відходами, ритуальні послуги, здійсненні інших 
видів діяльності з метою одержання прибутку.
3.1.2. Утримання, відновлення, організації, підтримання, реконструкції, 
санітарного очищення об’єктів благоустрою зеленого господарства та 
вуличного освітлення на території Безлюдівської територіальної громади.

3.2. Предметом діяльності підприємства є:
- надання платних послуг та виконання робіт громадянам, підприємствам, 
організаціям, установам
- утримання спільного майна багатоквартирного будинку, зокрема прибирання 
приміщень та прибудинкової території, виконання санітарно-технічних робіт, 
обслуговування внутрішньо-будинкових систем (крім обслуговування 
внутрішньо-будинкових систем, що використовуються для надання 
відповідної комунальної послуги у разі укладання індивідуальних договорів 
про надання такої послуги, за умовами яких обслуговування таких систем 
здійснюється виконавцем);
- освітлення місць загального користування, підвалів;
- купівля електричної енергії для забезпечення функціонування спільного 
майна багатоквартирного будинку;
- поточний ремонт спільного майна багатоквартирного будинку;
- надання послуг з утримання, капітального ремонту та поточного ремонту 
зелених насаджень загального користування (парки, сквери, бульвари, вуличні 
насадження), раціональне використання і реалізація відходів деревини;
- будівництво та реконструкція парків, скверів;
- виконання комплексу озеленювальних робіт;
- організація проектування та обслуговування об’єктів благоустрою та 
озеленення парків, скверів, бульварів, інших об’єктів зеленого господарства;
- надання послуг з обслуговування мережі зовнішнього освітлення;
- надання послуг з поточного ремонту мережі зовнішнього освітлення;
- передача в оренду нерухомого майна;
- виробництво, транспортування, постачання та реалізація теплової енергії, 
водопостачання і водовідведення;
- планування річних та перспективних планів будівництва та експлуатації 



теплових мереж та споруд тепло-, водопостачання та водовідведення;
- удосконалення та розвиток систем тепло-, водопостачання та 
водовідведення;
- підвищення надійності, ефективності та безпеки їх функціонування;
- виконання робіт по технічній експертизі та діагностиці теплових мереж та 
мереж водопостачання та водовідведення;
- забезпечення належної експлуатації та утримання систем тепло-, 
водопостачання та водовідведення;
- виконання функцій замовника при проектуванні та утриманні систем тепло- 
і водопостачання;
- видання та затвердження технічних умов на реконструкцію мереж тепло- і 
водопостачання та підключення підприємств, установ, організацій та громадян 
до теплових мереж та мереж водопостачання та водовідведення;
- інженерно-вишукувальні роботи для проектування теплових мереж та 
об’єктів тепло-, водопостачання і водовідведення;
- проектування та встановлення лічильників теплової енергії, гарячої та 
холодної води;
- проектування, будівництво, реконструкція, технічне переобладнання та 
експлуатація об’єктів теплопостачання, водопостачання і водовідведення;
- впровадження нових видів техніки, технологій винаходів, ноу-хау;
- здійснення функцій замовника при капітальному ремонті і новому 
будівництві об’єктів теплопостачання або теплових мереж, а також об'єктів 
водопостачання та водовідведення;
- подача, транспортування, розподіл та реалізація питної води, послуги з 
водопостачання;
- послуги по водовідведенню;
- збирання, очищення та розподілення води;
- здійснення планово-попереджувальних, капітальних та поточних ремонтів 
об’єктів тепло-, водопостачання та водовідведення;
- технічне обслуговування внутрішньобудинкових систем: теплопостачання, 
водопостачання та водовідведення;
- обслуговування димовентиляційних каналів;
- періодична повірка, обслуговування і ремонт квартирних засобів обліку води 
та теплової енергії, у тому числі їх демонтаж, транспортування та монтаж після 
повірки;
- здійснення капітального будівництва;
- розробка заходів щодо раціонального використання води та установлення 
лімітів водоспоживання;
- видача технічних умов на водопостачання та погодження проектів;
- розробка проектної документації з розвитку, реконструкції діючих 
водопровідних споруд та технологічного устаткування, у т.ч. по перекладці 
водогінних мереж замість технічно зношених;
- прискорення впровадження науково-технічних досягнень і нових технологій;
- участь у формуванні товарного ринку;
- регулювання порядку та умов користування водою з поверхневих джерел, що 



використовуються для господарсько-питного водопостачання;
- забезпечення нагляду за виконанням санітарних заходів та охорона 
санітарних зон об’єктів водопостачання відповідно до нормативних актів і 
інструкцій;
- здійснення матеріально-технічного постачання;
- здійснення внутрішніх і міжнародних перевезень автомобільним 
транспортом для організації виробництва та ведення статутної діяльності;
- оптова торгівля будівельними матеріалами;
- надання на договірних засадах послуг, консультативної та іншої практичної 
допомоги юридичним та фізичним особам;
- зовнішньоекономічна діяльність, здійснення експорту та імпорту товарів та 
послуг;
- управління нерухомим майном за винагороду або на основі контракту;
- капітальний ремонт та будівництво об’єктів тепло-і-водопостачання, в тому 
числі, будівництво трубопроводів, електромонтажні, водопровідні та інші 
будівельно-монтажні роботи.
- поточний ремонт, обслуговування доріг та дорожнього покриття
- виконання зварювальних та слюсарних робіт;
- надання послуг з санітарної очистки ;
- надання ландшафтних послуг;
- допоміжна діяльність у рослинництві;
- на договірній основі надання послуг, спрямованих на запобігання, утворення 
відходів, їх збирання, перевезення, сортування, зберігання, оброблення;
- організація інших видів відпочинку та розваг, в т.ч. діяльність пляжів;
- організування поховань і надання суміжних послуг;
- виробництво інших видів виробів з бетону, гіпсу та цементу;
- зайняття іншою комерційною та посередницькою діяльністю не забороненою 
законом;

3.3 Види діяльності, які підлягають ліцензуванню, отриманню свідоцтв та 
дозволів, можуть здійснюватись Підприємством виключно після отримання 
відповідних ліцензій і дозволів у порядку, передбаченому чинним 
законодавством України

4. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ

4.1. Управління Підприємством здійснюється Засновником.

4.2. Засновник, в межах чинного законодавства України має право приймати 
рішення з будь-яких питань діяльності Підприємства.

4.3. Оперативне управління (виконавчий орган) Підприємством здійснює його 
директор.

4.4. Директор Підприємства призначається та звільняється на підставі 



розпорядження селищного голови. Компетенція Директора, порядок 
ухвалення ним рішень і порядок вчинення дій від імені Підприємства 
встановлюються в контракті, що укладається з Директором.

4.5. Директор Підприємства самостійно вирішує питання діяльності 
Підприємства за винятком тих, що віднесені до компетенції Засновника.

4.6. Директор Підприємства:
- діє на засадах єдиноначальності;
- затверджує за погодженням з Засновником структуру та штати 

Підприємства;
- приймає на роботу (укладає договори, контракти з працівниками) та 

звільняє працівників Підприємства, у тому числі заступників директора, 
керівників відокремлених підрозділів, філій, головного бухгалтера;

- затверджує положення про відокремлені підрозділи, філії, які 
створюються відповідно до чинного законодавства України за погодженням з 
Засновником;

- розпоряджається у межах своїх повноважень майном Підприємства, у 
тому числі його коштами (відчуження, списання, застава та передача в 
користування (оренду) майна, що є власністю Засновника і закріплене за 
Підприємством на праві господарського відання, здійснюється за 
погодженням Засновником;

- у межах своїх повноважень видає накази та інші акти з питань, 
пов'язаних з діяльністю Підприємства;

- відповідно до умов колективного договору застосовує заходи 
заохочення, накладає дисциплінарні стягнення;

- забезпечує складання балансу доходів та видатків Підприємства, 
подачу квартальної та річної звітності органам статистики та Засновнику;

- забезпечує виконання показників ефективного використання та 
зберігання переданого майна, а також майнового стану Підприємства, за які 
несе матеріальну відповідальність згідно з чинним законодавством України;

- без довіреності діє від імені Підприємства, представляє інтереси 
Підприємства у відносинах з усіма підприємствами, організаціями, 
установами та громадянами як в Україні, так і за її межами;

- укладає договори; договори, сума яких складає понад 200 тис. грн., за 
погодженням з Засновником; видає довіреності; відкриває в установах банків 
розрахунковий та інші рахунки;

- несе відповідальність за формування та виконання фінансового плану 
Підприємства, надає на погодження до Засновника фінансовий план 
підприємства на кожен рік;

- виконує інші обов'язки, що передбачені контрактом та цим Статутом.

4.7. У разі зміни директора, обов'язковим є проведення інвентаризації майна 
підприємства в порядку, передбаченому чинним законодавством України.



5. ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ ПІДПРИЄМСТВА.

5.1.1. Підприємство за погодженням з Засновником планує свою діяльність, 
визначає стратегію та основні напрямки свого розвитку відповідно до 
галузевих науково-технічних прогнозів та пріоритетів, кон'юнктури ринку 
продукції, товарів, робіт, послуг та економічної ситуації.

5.1.2. Підприємство реалізує свою продукцію, послуги, залишки від 
виробництва за цінами, що формуються відповідно до умов економічної 
діяльності, а у випадках, передбачених законодавством України, - за 
фіксованими державними цінами.

5.1.3. Підприємство відкриває розрахунковий та інші рахунки в будь-яких 
фінансово-кредитних установах та проводить через них всі касові і кредитно- 
розрахункові операції в національній та іноземній валютах, по безготівковому 
розрахунку. Форми розрахунків визначаються Підприємством за узгодженням 
з усіма контрагентами та з урахуванням вимог законодавства України.

5.1.4. Здійснює види діяльності, передбачені Статутом.

5.1.5. Набуває, отримує в користування чи на лізингових умовах техніку, 
будівлі, споруди та інше майно, необхідне для статутної діяльності.

5.1.6. Отримує від будь-яких фінансово-кредитних установ кредити на 
договірних умовах за погодженням із Засновником.

5.1.7. Організовує підготовку та підвищення кваліфікації кадрів за всіма 
напрямками своєї діяльності.

5.1.8. Підприємство для здійснення своєї статутної діяльності має право:
- вступати у взаємовідносини з юридичними і фізичними особами, в 

тому числі на договірних засадах, на виконання робіт спільної діяльності;
- утворювати з дозволу Засновника структурні підрозділи, філії, 

необхідні для господарської діяльності, і затверджувати положення про них;
- приймати в експлуатацію або в господарське управління основні 

фонди, які належать Засновнику за рішенням Засновника.

5.2. Обов'язки Підприємства:

5.2.1. При визначенні стратегії господарської діяльності Підприємство 
повинно враховувати показники діяльності, встановлені в порядку, 
затвердженому Органом управління майном, які є обов'язковими до 
виконання.

5.2.2. Підприємство :



- забезпечує своєчасну сплату податків та інших відрахувань згідно з 
чинним законодавством;

- здійснює будівництво, реконструкцію, а також капітальний ремонт 
основних фондів, забезпечує своєчасне освоєння нових виробничих 
потужностей та якнайшвидше введення в дію придбаного обладнання;

- здійснює оперативну діяльність з матеріально-технічного забезпечення 
виробництва;

- придбає необхідні матеріальні ресурси у підприємств, організацій та 
установ незалежно від форм власності, а також у фізичних осіб;

- відповідно до встановлених показників діяльності забезпечує 
виробництво та поставку продукції і товарів;

- створює належні умови для високопродуктивної праці, забезпечує 
додержання законодавства про працю, правил та норм охорони праці, техніки 
безпеки, соціального страхування;

- здійснює заходи із вдосконалення організації заробітної плати 
працівників з метою посилення їх матеріальної зацікавленості як в результатах 
особистої праці, так і в загальних підсумках роботи Підприємства, забезпечує 
економне і раціональне використання фонду споживання і своєчасні 
розрахунки з працівниками Підприємства;

- дотримується норм і вимог щодо охорони навколишнього природного 
середовища, раціонального використання і відтворення природних ресурсів та 
забезпечення екологічної безпеки.

5.3. Підприємство здійснює бухгалтерський, оперативний облік та веде 
статистичну звітність згідно з чинним законодавством.

Керівник Підприємства та головний бухгалтер несуть персональну 
відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність обліку та 
статистичної звітності, даних, що містяться в річному звіті та балансі.

5.4. Відносини Підприємства з іншими суб'єктами підприємницької 
діяльності та окремими громадянами в усіх сферах господарської діяльності 
здійснюються на підставі укладених договорів.

6. МАЙНО ПІДПРИЄМСТВА

6.1. Майно Підприємства становлять виробничі і невиробничі фонди, 
оборотні кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається в 
самостійному балансі Підприємства.

6.2. Майно Підприємства є власністю Засновника і закріплюється за ним на 
праві господарського відання. Перелік майна, що закріплюється за 
підприємством на праві господарського відання, визначається Засновником і 
може ним змінюватися.



Здійснюючи право господарського відання, Підприємство володіє, 
користується та розпоряджається зазначеним майном на свій розсуд (в т.ч. 
може передавати в користування, заставу, управління, спільну діяльність), 
вчиняючи щодо нього будь-які дії, які не суперечать чинному законодавству, 
цьому статуту та рішенням Засновника, виключно за погодженням із 
Засновником.

Підприємство не має права безоплатно передавати належне йому майно 
іншим юридичним особам чи громадянам, крім випадків, передбачених 
чинним законодавством. При цьому відчуження, списання, застава та передача 
в користування (оренду) майна, що власністю Засновника і закріплене за 
Підприємством на праві господарського відання, здійснюється з дозволу 
Засновника. Розпоряджатися в інший спосіб Майном, що належить до 
основних фондів, Підприємство має право лише в межах повноважень та у 
спосіб, що передбачені чинним законодавством.

Одержані в результаті відчуження майна кошти спрямовуються:

- за нерухоме майно та об’єкти незавершеного будівництва - до 
місцевого бюджету;

- за індивідуально визначене майно - на рахунок Підприємства на його 
інвестиції.

6.3. Джерелами формування майна Підприємства є :

- кошти обласного, районного та місцевих бюджетів;
- майно Засновника, передане йому Підприємству у господарське 
відання;
- доходи, одержані від реалізації продукції, послуг, згідно з предметом 
діяльності Підприємства, а також від інших видів господарської 
діяльності;
- доходи від цінних паперів;
- кредити банків та інших кредиторів;
- капітальні вкладення і дотації з бюджету;
- безоплатні або благодійні внески, пожертвування організацій, 
підприємств і громадян;
- майно, придбане в інших суб’єктів господарювання, організацій та 
громадян у встановленому чинним законодавством України порядку;
- інші джерела, не заборонені чинним законодавством України.

6.4. Підприємство здійснює володіння, користування землею та іншими 
природними ресурсами відповідно до мети своєї діяльності та чинного 
законодавства України.



6.5. Збитки, завдані Підприємству в результаті порушення його майнових 
прав громадянами, юридичними особами і державними органами, 
відшкодовуються Підприємству за рішенням суду.

6.6. Відповідальність за ризик випадкової знищення або пошкодження 
майна, що є власністю Підприємства або передане йому в користування, 
володіння несе Підприємство.

7. ГОСПОДАРСЬКА ДІЯЛЬНІСТЬ ПІДПРИЄМСТВА.

7.1. Основним узагальнюючим показником фінансових результатів 
господарської діяльності Підприємства є прибуток (дохід).

7.2. Чистим прибутком Підприємства, який залишається після покриття 
матеріальних та прирівняних до них витрат, витрат на оплату праці, оплати 
відсотків по кредитах банків, внеску передбачених законодавством України 
податків та інших платежів до бюджету, розпоряджається Підприємство.

Частина чистого прибутку у розмірах, визначених відповідно до рішення 
Засновника, підлягає сплаті до місцевого бюджету за результатами 
щоквартальної фінансово-господарської діяльності, затвердженого рішенням 
Засновника.

7.3. Підприємство може утворювати за рахунок прибутку (доходу) цільові 
фонди, призначені для покриття витрат, пов'язаних зі своєю діяльністю за 
погодженням із Засновником.

Джерелом коштів на оплату праці працівників Підприємства є частина 
доходу, одержаного в результаті його господарської діяльності.

Заробітна плата працівників не може бути нижчою від встановленого 
законодавством України мінімального розміру заробітної плати.

7.4. Джерелом формування фінансових ресурсів Підприємства є прибуток 
(дохід), амортизаційні відрахування, кошти, одержані від продажу цінних 
паперів, безоплатні або благодійні внески членів трудового колективу, 
підприємств, організацій, громадян, кошти місцевого бюджету територіальної 
громади Безлюдівської селищної ради та інші надходження, включаючи 
нейтралізовані капітальні вкладення та кредити.

Бюджетні асигнування на здійснення діяльності закладу не підлягають 
вилученню, крім випадків, передбачених чинним законодавством України, і 
використовуються виключно за призначенням.

7.5. Відносини Підприємства з іншими підприємствами, організаціями і 
громадянами в усіх сферах виробничої діяльності здійснюються на основі 



договорів.

7.6 Підприємство здійснює зовнішньоекономічну діяльність згідно з чинним 
законодавством України.

Аудит фінансової діяльності Підприємства здійснюється згідно з 
чинним законодавством України.

8. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ ПІДПРИЄМСТВА

8.1. Підприємство припиняється в результаті передачі всього свого майна, 
прав та обов'язків іншим юридичним особам - правонаступникам 
(злиття, приєднання, поділ, перетворення) або в результаті ліквідації за 
рішенням Засновника, а у випадках, передбачених чинним 
законодавством, - за рішенням суду.

8.2. Ліквідація Підприємства здійснюється ліквідаційною комісією, яка 
утворюється Засновником відповідно до чинного законодавства України.

Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для заяви 
претензій кредиторам визначаються Засновником.

У разі банкрутства Підприємства, його ліквідація проводиться згідно з 
чинним законодавством України.

8.3. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 
повноваження по управлінню Підприємством. Ліквідаційна комісія оцінює 
наявне майно Підприємства і розраховується з кредиторами, складає 
ліквідаційний баланс і подає його Засновнику.

8.4. При припиненні Підприємства працівникам, які звільняються, 
гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до трудового 
законодавства України.

8.5. При припиненні діяльності Підприємства печатки та штампи здаються у 
відповідні органи у встановленому порядку.

8.6. Підприємство вважається таким, що припинило свою діяльність, із дня 
внесення до Єдиного державного реєстру України запису про його 
припинення.

8.7. Майно Підприємства, яке належить Засновнику, що залишилось після 
розрахунків з бюджетом, оплати праці працівників, розрахунків з кредиторами 
використовується за рішенням Засновника.



IX. ЗАКЛЮЧНІ ПОЛОЖЕННЯ

9.1. У всьому, що не врегульовано цим Статутом, слід керуватися чинним 
законодавством України.

9.2. Цей Статут і всі зміни до нього затверджуються Засновником та 
реєструються згідно з чинним законодавством України.

9.3. Цей Статут запроваджується в дію з моменту його державної реєстрації 
відповідно до чинного законодавства України.

Безлюдівський селищний голова икола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ХАРКІВСЬКОГО РАЙНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання 

II пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 09 листопада 2022 року

Про припинення КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
“БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ 
СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308)

Керуючись Цивільним кодексом України, Законом України «Про 
державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 
громадських формувань», керуючись статтями 25, 26, 59 Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи звернення фізичної 
особи - підприємця Мухітдінова Рустама Джурайовича, враховуючи 
висновки постійної комісії з питань спільної власності територіальних 
громад та житлово-комунального господарства та цивільного захисту, 
селищна рад

В И Р Ш И Л А:

1. Припинити КОМУНАЛЬНЕ ПІДПРИЄМСТВО “БЕЗЛЮДІВСЬКЕ 
ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
ГОСПОДАРСТВА” БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 
14058308, місцезнаходження : 62489, Харківська область, Харківський 
район, селище міськогго типу Безлюдівка, вул. Кооперативна, будинок ЗО, 
квартира 2) шляхом його ліквідації.

2. Призначити ліквідатором КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
“БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ (код СДРПОУ 14058308) фізичну особу - підприємця Мухітдінова 
Рустама Джурайовича (податковий номер 3063808896).

3. Ліквідатору здійснити у визначені законодавством терміни дії:
3.1 .Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи у порядку, передбаченому чинним законодавством України.
3.2 .Забезпечити офіційне оприлюднення повідомлення про рішення 

щодо припинення юридичної особи.



3.3 .Забезпечити передачу документів, які підлягають тривалому 
зберіганню до відповідної архівної установи в порядку, визначеному 
законодавством України.

3.4 .Повідомити у встановленому чинним законодавством України 
порядку працівників КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
“БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308) про ліквідацію підприємства.

3.5 .Провести інвентаризацію майна підприємства.
3.6 .Провести розрахунки з бюджетом, дебіторами і кредиторами за 

зобов'язаннями комунального підприємства.
3.7 .Подати на затвердження сесії селищної ради ліквідаційний баланс.
3.8 .Встановити, що строк пред'явлення вимог кредиторами 

КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ 
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308) становить
два місяці з дня оприлюднення повідомлення про дане рішення.

4. Місце пред'явлення вимог кредиторами: 62489, Харківська область, 
Харківський район, смт. Безлюдівка, вул. Зміївська, буд.48.

5. Зобов'язати керівника КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА 
“БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО- 
КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА” БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ 
РАДИ (код ЄДРПОУ 14058308) передати всі бухгалтерські, фінансові та 
інші документи, що стосуються ведення фінансово-господарської діяльності 
підприємства, в тому числі печатку підприємства , Ліквідатору Мухітдінову 
Рустаму Джурайовичу.

6. Рішення XIX сесії VIII скликання Безлюдівської селищної ради 
Харківського району Харківської області від 23.02.2022 р. “Про припинення 
КОМУНАЛЬНОГО ПІДПРИЄМСТВА “БЕЗЛЮДІВСЬКЕ ВИРОБНИЧЕ
УПРАВЛІННЯ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ (код ЄДРПОУ 
таким, що втратило чинність.

7. Контроль за виконанням рішення покласти на

ГОСПОДАРСТВА”
14058308) вважати

постійну комісію з
питань спільної власності територіальн

икола КУЗЬМІНОВ

■°04396J

господарства та цивільного захисту (^Їуй
рмад, житлово-комунального

Безлюдівський селищний голова



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XX сесія VIII скликання

II пленарне засідання

РІШЕННЯ
від 09 листопада 2022 року

Про внесення змін до Регламенту Безлюдівської 
селищної ради VIII скликання, затвердженого 
рішенням II 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

ВИРІШИЛА:

1. Внести до Регламенту Безлюдівської селищної ради VIII скликання (далі - 
Регламент), затвердженого рішенням II 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 проекту 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 ріпіеніир4їбкласШчііа постійну комісію з питань 
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