
УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ

від 25 листопада 2022 року

Про затвердження порядку денного позачергової 
XXI сесії Безлюдівської селищної ради VIII 
скликання

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

ВИРІШИЛА

затвердити такий порядок денний XXI сесії селищної ради VIII скликання:

ПОРЯДОК ДЕННИЙ ПОЗАЧЕРГОВОЇ
XXI СЕСІЇ БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ VIII СКЛИКАННЯ

1. Про затвердження рішень виконавчого комітету від 14.11.2022 № 461 «Про 
затвердження Програми «Вчитель» Безлюдівської селищної ради на 2023 рік» та 
№ 462 «Про затвердження Програми загального обов’язкового навчання (фонду 
всеобучу) в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 
2023-2025 роки».

2. 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).

3.

4. Різне.

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VIII скликання

від 25 листопада 2022 року

Про затвердження рішень виконавчого комітету
від 14.11.2022 № 461 «Про затвердження Програми «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 2023 рік» та
№ 462 «Про затвердження Програми загального 
обов’язкового навчання (фонду всеобучу) в закладах 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради 
на 2023-2025 роки»

Розглянувши та обговоривши подання керуючого справами 
(секретаря) виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради Анастасії 
ПІДКОПАЙ з проханням затвердити рішення виконавчого комітету, 
керуючись статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань охорони здоров’я, 
соціального захисту населення, освіти, спорту та культури та з питань 
бюджету, економіки, фінансів та комунальної власності , селищна рада

ВИРІШИЛА:

1. Затвердити рішення виконавчого комітету селищної ради від 
14.11.2022 року № 461 «Про затвердження Програми «Вчитель» 
Безлюдівської селищної ради на 2023 рік» та № 462 «Про затвердження 
Програми загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) в закладах 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2023-2025 роки».

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з 
питань охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та 
культури (Гусь 1.М.) та постійну комісію з_дтитань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності (Під

Безлюдівський селищний голова кола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА 
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 14.11.2022 року смт Безлюдівка №461

«Про затвердження Програми «Вчитель»
Безлюдівської селищної ради на 2023 рік»

Розглянувши подання начальника відділу освіти Вікторії ПАВЛЕНКО про 
затвердження Програми «Вчитель» Безлюдівської селищної ради на 2023 рік, 
керуючись ст. 32, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 
виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Програму «Вчитель» Безлюдівської селищної ради на 2023 
рік.

2. Фінансовому відділу Безлюдівської селищної ради та відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради передбачати кошти на реалізацію заходів цієї 
Програми під час' формування селищного бюджету на 2023 рік, виходячи з 
можливостей селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 
охорони здоров’я, соціального захисту населення, освіти, спорту та культури 
(Гусь І.) та постійну комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності (Підкопай А.).

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету 
Безлюдівської селищної ради від 
«14» листопада 2022 року № 461

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА

ВІДДІЛ ОСВІТИ

ПРОГРАМА «ВЧИТЕЛЬ» 
БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

на 2023 рік

смт Безлюдівка

2022



1. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА

Освіта - стратегічна основа розвитку особистості, суспільства, нації і 
держави, запорука майбутнього України.

Ключова роль у розвитку освіти належить учителю. Важливість 
суспільної ролі вчителя зумовлюється тим, що освіта є єдиним соціальним 
інститутом, через який проходить кожна людина, набуваючи при цьому рис 
особистості, фахівця і громадянина. Завдяки діяльності вчителя досягається 
реалізація державної політики у створенні інтелектуального, духовного 
потенціалу нації, розвитку вітчизняної культури, науки і техніки, збереженні і 
примноженні культурної спадщини, становленні особистості. Все це вимагає 
надання вчителеві особливого статусу, висунення професійної діяльності 
педагога та його соціального буття у сферу найважливіших державних 
інтересів, соціального захисту і підтримки педагогічних працівників, вирішення 
проблеми підготовки і підвищення кваліфікації вчителя.

Водночас сучасні економічні та ідейно-політичні умови вимагають нового 
програмно-цільового забезпечення соціального статусу вчителя, ефективної 
державної політики у сфері освіти.

Нині склалася ситуація, коли у закладах освіти має місце значний відтік 
педагогічних кадрів. З кожним роком стає відчутнішою нестача вчителів 
окремих спеціальностей, а саме: фізики, хімії, інформатики, математики, 
іноземної мови, музики.

Професія вчителя втрачає престиж. Існує невідповідність між суспільною 
роллю і соціальним статусом педагога.

Існують проблеми, пов’язані з професійною орієнтацією учнів сільської 
місцевості на педагогічні професії та попередньою підготовкою їх до вступу у 
заклади вищої освіти.

До числа пріоритетних і невідкладних у сфері технологічної модернізації 
педагогічної освіти та професійної діяльності вчителя належать завдання 
комп’ютеризації закладів освіти, інформатизації освітнього процесу. Вчителі 
закладів загальної середньої освіти не стовідсотково забезпечені 
комп’ютерними програмними засобами навчання викладання шкільних 
предметів.

Існує проблема в недостатньому забезпеченні фондів шкільних бібліотек 
сучасною методичною та психолого-педагогічною літературою.

Програма «Вчитель» Безлюдівської селищної ради на 2023 рік (далі - 
Програма) спрямована на розв’язання проблем, пов’язаних з професійною



діяльністю там підвищенням фахового рівня педагогічних працівників, 
створення дієвої системи профорієнтації здібної молоді на навчання у закладах 
вищої освіти, удосконалення системи матеріального та морального 
стимулювання, підвищення фахового рівня вчителів та їх педагогічної 
творчості, підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства.

2. МЕТА ТА СКЛАДОВІ ПРОГРАМИ
Головною метою реалізації Програми є посилення кадрового потенціалу 

системи освіти, що передбачає приведення змісту фундаментально-психолого 
педагогічної, науково-методичної, інформаційної, практичної та соціально 
гуманітарної підготовки педагогічних і науково-педагогічних працівників у 
відповідність із вимогами інформаційного суспільства та змінами, що 
відбуваються у соціально-економічній, духовній і гуманітарній сферах.

Важливими складовими державної кадрової політики територіальної 
громади у галузі освіти мають стати:

• забезпечення учасниками освітнього процесу соціальних гарантій 
визначених законодавством;

• стимулювання високоякісної педагогічної праці на підставі 
об’єктивної її оцінки згідно з вимогами кваліфікаційних характеристик;

• науково-методичне забезпечення системи загальної середньої та 
дошкільної освіти, організація науково-методичної роботи, підвищення 
кваліфікації, професійного рівня педагогічних працівників закладів загальної 
середньої освіти (далі - заклади освіти) і розвиток їхньої творчої ініціативи у 
міжкурсовий період;

• створення умов для повноцінного відновлення працездатності 
педагогічних працівників.

Розроблення та виконання Програми за підтримки органів виконавчої 
влади, суспільства та громадськості має стати дієвим інструментом реалізації 
мети та пріоритетних завдань Національної стратегії в освітньому просторі 
територіальної громади. Програму розроблено на 2023р.

3. ФІНАНСОВЕ І РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИКОНАННЯ 
ПРОГРАМИ

Фінансування виконання Програми здійснюватиметься в межах 
асигнувань, передбачених в селищному бюджеті, та з інших джерел, не 
заборонених законодавством:



Безлюдівська селищна рада передбачає у бюджеті цільові кошти на 
фінансування виконання основних заходів Програми (додаються).

Рік

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування 
(тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)

Місцеві бюджети Інші джерела

2023 166,83 166,83
2024 177,17 177,17
2025 186,56 186,56
Всього 530,56 530,56

Очікувані результати реалізації програми нададуть змогу забезпечити:
• економічно сприятливих умов та соціальних гарантій педагогічним 

працівникам, підвищення їх соціального статусу;
• умови для професійного вдосконалення та творчості з метою 

забезпечення якісно освіти;
• підвищення якості освіти, її інноваційний розвиток, що сприятиме 

істотному зростанню інтелектуального, культурного, духовно-морального 
потенціалу особистості.

4. УПРАВЛІННЯ ПРОГРАМОЮ, КОНТРОЛЬ ЗА її ВИКОНАННЯМ
Організація виконання Програми покладається на відділ освіти 

Безлюдівської селищної ради.
Контроль за виконанням Програми здійснює Безлюдівська селищна рада.



Додаток до Програми «Вчитель» Безлюдівської 
селищної ради на 2023 рік. затвердженої рішенням 
виконавчого комітету Безлюдівської селищної ради 
від «14» листопада 2022 року № 461

ОСНОВНІ ЗАХОДИ 
ЩОДО ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ «ВЧИТЕЛЬ» БЕЗЛЮДІВСЬКОЇ СЕЛИЩНОЇ РАДИ 

НА 2023 РІК

Зміст заходу Відповідальні виконавці Термін 
виконання

Орієнтовний 
обсяг 

фінансування 
(тис.грн.)

У тому числі 
(тис.грн.)

Місцеві 
бюджети

Інші 
джерела

1 2 3 4 5 6
Оптимізація кадрового забезпечення навчальних закладів

1. Забезпечити функціонування 
інформатизованого банку даних щодо 
потреби закладів освіти територіальної 
громади у педагогічних працівниках на сайті 
селищної ради.

відділ освіти селищної ради протягом 
2023 року

2. Проводити системну профорієнтаційну 
роботу з учнями щодо вступу до педагогічних 
закладів вищої освіти.

відділ освіти селищної ради протягом 
2023 року

3. Забезпечити дієву систему роботи школи 
молодого керівника.

відділ освіти селищної ради протягом 
2023 року

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

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

протягом 
2023 року

2. Продовжити реформування системи роботи 
бібліотек закладів загальної середньої освіти,

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

2023 рік 10,732 10,732



бібліотеки інформаційнометодичного центру 
відділу освіти з метою посилення її ролі у

2024 рік 11,398 11,398

забезпеченні вчителів ради та методистів 
новою методичною літературою та 
періодичними фаховими виданнями з 
проблем педагогічної освіти.

2025 рік 12,002 12,002

3. Залучати кращих вчителів до наукової 
роботи, участі в семінарах, конференціях, 
творчих групах.

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

протягом 
2023 року

4. Активізувати та модернізувати діяльність 
закладів освіти щодо вивчення, узагальнення і 
поширення прогресивного педагогічного 
досвіду.

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

протягом 
2023 року

5. проводити методичну роботу з педагогами 
в між курсовий період, надавати 
консультативну методичну допомогу на 
місцях.

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

протягом 
2023 року

6. Сприяти участі закладів освіти, відділу 
освіти у обласній тематичній виставці 
ефективного педагогічного досвіду «Освіта 
Харківщини XXI століття».

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

4 рази на рік 
протягом 
2023 року

7. Сприяти участі закладів освіти, відділу 
освіти у Міжнародних та Всеукраїнських 
виставках презентаціях.

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

Жовтень 
2023 року

8. Забезпечити розвиток дистанційної 
педагогічної освіти як нової форми 
підвищення кваліфікації педагогічних 
працівників.

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

протягом 
2023 року

9. Забезпечити підвищення кваліфікації 
педагогічних працівників за рахунок коштів 
державного і місцевого бюджетів на курсах та 
спецкурсах.

відділ освіти селищної ради 2023 рік 71,1 71,1

2024 рік 75,5 75,5

2025 рік 79,5 79,5

Підвищення ролі вчителя у формуванні громадянського суспільства __________________ __



Підвищення рівня соціально-економічного і фінансового забезпечення педагогічних працівників

1. Сприяти організації публікації про вчителів 
територіальної громади в періодичній пресі з 
метою висвітлення професійної діяльності 
учителя, його ролі у формуванні 
громадянського суспільства.

відділ освіти селищної ради, 
керівники закладів освіти

протягом 
2023 року

2. Підвищувати престиж педагогічної 
професії в суспільстві шляхом:
- стимулювання праці вчителів за підготовку 
переможців II, III та IV етапів Всеукраїнських 
учнівських олімпіад з базових дисциплін, 
- відзначення грошовою винагородою 
керівників, які підготували учнів до захисту 
наукових робіт та участі в олімпіаді;
- за особистий вклад в розвиток освіти 
територіальної громади;
- відзначення особливих успіхів у розвитку 
педагогічної освіти державними, відомчими 
нагородами та відзнаками працівників освіти.

відділ освіти селищної ради Червень 
2023 року

24,998 24,998

Червень 
2024 року

26,548 26,548

Червень 
2025 року

27,955 27,955

3. Проводити професійні конкурси: «Учитель 
року», «Найкращий вихователь Харківщини» 
з метою виявлення кращих педагогів, 
стимулювати їх працю, популяризувати 
досвід. Відзначити вчителів, які стали 
переможцями конкурсів.

відділ освіти селищної ради Січень- 
жовтень 

2023 року

4. Проводити урочисті заходи із нагоди Дня 
працівника освіти.

відділ освіти селищної ради Вересень, 
жовтень 

2023 року
5. Відзначити педагогічні колективи закладів 
освіти, які стали переможцями огляду 
підготовки навчальних закладів до нового 
навчального року та вибороли призові місця у 
рейтингуванні закладів освіти за 
результатами роботи.

відділ освіти селищної ради серпень 2023 
року



1. Забезпечувати безкоштовний проїзд 
педагогів до закладів освіти сільської 
місцевості.

відділ освіти селищної ради протягом 
2023 року

60,00 60,00

протягом 
2024 року

63,72 63,72

протягом 
2025 року

67,098 67,098

ВСЬОГО ПО ПРОГРАМІ 2023 рік 166,83 166,83
2024 рік 177,17 177,17
2025 рік 186,56 186,56



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ 
ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ

РІШЕННЯ

від 14.11.2022 року смт Безлюдівка №462

«Про затвердження Програми загального обов’язкового навчання 
(фонду всеобучу) в закладах загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради на 2023-2025 роки

Розглянувши подання начальника відділу освіти Вікторії ПАВЛЕНКО про 
затвердження Програми загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) в 
закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2023-2025 
роки, керуючись ст. 32, 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», виконавчий комітет Безлюдівської селищної ради

ВИРІШИВ:

1. Затвердити Програму загального обов’язкового навчання (фонду 
всеобучу) в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 
2023-2025 роки.

2. Фінансовому відділу Безлюдівської селищної ради та відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради передбачати кошти на реалізацію заходів 
Програми загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) в закладах 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2023-2025 роки, 
виходячи з можливостей селищного бюджету.

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійні комісії з питань 
охорони здоров’я , соціального захисту населення, освіти, спорту та культури 
(Гусь І.) та постійну комісію з питань бюджету, економіки, фінансів та 
комунальної власності (Підкопай A.).

Безлюдівський селищний голцйгД .ЭДикола КУЗЬМІНОВ



ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішенням виконавчого комітету
Безлюдівської селищної ради від 
«14» листопада 2022 року № 462

БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 
ВІДДІЛ ОСВІТИ

Програма загального обов’язкового навчання 
(фонду всеобучу) в закладах загальної середньої освіти

Безлюдівської селищної ради 
на 2023-2025 роки

смт. Безлюдівка
2022



I. Паспорт Програми
1. Назва програми

Програма загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) в закладах 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2023-2025роки.

2. Ініціатор розроблення програми
Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

3. Дата, номер, назва загальнодержавних законодавчих документів, 
які визначають правові, організаційні, соціальні засади та гарантії 
державної підтримки учнів пільгового контингенту, що є 
підставою для розроблення Програми

- Закон України «Про освіту» в редакції від 09 серпня 2019 року №2145-VIII;
- Закон України «Про охорону дитинства» в редакції від 27 березня 2018 року;
- Закон України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям» від 1 червня 2000 року №1768-111 зі змінами та доповненнями;
- Закон України від 13 січня 2005 року «Про забезпечення організаційно- 

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування»;

- Закон України від 22 жовтня 1993 року, №3551 -XII «Про статус ветеранів 
війни, гарантії їхнього соціального захисту». Розпорядження Президента 
України «Про заходи щодо захисту дітей, батьки яких загинули під час 
виконання службових обов’язків» від 11 червня 2007 року №119/2007-рп.;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 22 листопада 2004 року №1591 « 
Про затвердження норм харчування у навчальних та оздоровчих закладах»;

- Постанова Кабінету Міністрів України від 05 квітня 1994 року №226 «Про 
поліпшення виховання, навчання, соціального захисту та матеріального 
забезпечення дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування» зі 
змінами та доповненнями від 30 серпня 2003 року, інші нормативно-правові 
акти, що визначають соціальні гарантії пільгових категорій дітей та 
учнівської молоді.

4. Розробник Програми
Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

5. Відповідальні виконавці Програми
Безлюдівська селищна рада
Відділ освіти Безлюдівської селищної ради

6. Учасники Програми
Безлюдівська селищна рада. Відділ освіти Безлюдівської селищної ради. 
Заклади загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради. Громадські та 
благодійні організації.

7. Термін реалізації Програми
2023 - 2025 роки



8. Перелік джерел фінансування Програми
Бюджет Безлюдівської селищної ради. Бюджет відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради. Інші джерела фінансування, не заборонені чинним 
законодавством України.

II. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Діти - це майбутнє будь-якого народу і держави. Молоде покоління 

визначатиме успіх політичного, економічного, інтелектуального та культурного 
поступу.

Питання захисту прав та законності інтересів дітей є і залишається одним 
із першочергових завдань у діяльності органів місцевої виконавчої влади.

Прийняття Програми зумовлено необхідністю реалізації сучасної 
державної політики, спрямованої на соціальний захист здобувачів освіти у 
випадках, визначених законодавством, а також забезпечення рівного доступу до 
освіти особам із соціально вразливих верств населення.

У ході реформування економічних і соціальних засад держави виник ряд 
несприятливих факторів, що негативно вплинули на становище сімей та дітей 
пільгових категорій. Зокрема, існує низка невирішених проблем, які з роками 
загострюються. Вони пов’язані з демографічною ситуацією, погіршанням 
репродуктивного здоров’я, економічним станом родин, сімейним безробіттям, 
дитячою бездоглядністю.

Залишаються актуальними проблеми дітей з особливими потребами, 
зокрема, щодо облаштування для них безбар'єрного простору шкільної освіти, 
забезпечення повноцінного життя, інтеграції у суспільство та соціальної 
адаптації дітей з обмеженими фізичними можливостями.

Потребують розв’язання проблеми дітей пільгових категорій у сфері освіти 
та охорони здоров’я. Актуальним є питання соціальної особистості учня, метою 
якої є засвоєння і розвиток досягнень даного суспільства, подолання певних 
життєвих труднощів і проблем, пошук шляхів найбільш ефективного 
пристосування до суспільства.

З огляду на загострення соціальних проблем сімей, у зв’язку з 
необхідністю запобігання проявам демографічної кризи з’явилась потреба в 
ґрунтовному розробленнф цілісної системи дієвих заходів з урахуванням нових 
реалій: ринкової економіки, соціального партнерства та ін..

Реалізація Програми сприятиме визначенню пріоритетних напрямів у 
сфері прав дитини на соціальний захист та забезпечить виконання завдань, 
спрямованих на вирішення стратегічних потреб дитинства, з урахуванням 
інтересів кожної дитини соціально вразливих категорій, створення дружнього 
до дітей середовища.



ПІ. Мета і завдання Програми
Метою Програми є:

- участь у забезпеченні реалізації державної політики у сфері освіти та 
створення, в межах своїх повноважень, умов для реалізації рівних прав 
громадян України на освіту, соціальний захист дітей закладів загальної 
середньої освіти Безлюдівської селищної ради;

- вивчення питання щодо матеріальної потреби соціально захищених 
державною пільгових категорій дітей закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради;

- створення в закладах загальної середньої освіти фонду загального 
обов’язкового навчання (фонду всеобучу) для задоволення матеріально- 
побутових потреб учнів пільгових категорій;

- надання допомоги керівникам та відповідальним особам закладів загальної 
середньої освіти у питанні організації соціального захисту та надання 
адресної матеріальної допомоги забезпечення дітей пільгових категорій в 
межах чинного законодавства.

Завданнями Програми є:
- забезпечення соціального захисту, захисту прав дітей та учнівської молоді 

пільгових категорій в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської 
селищної ради;

- надання адресної матеріальної допомоги дітям та учнівській молоді 
пільгових категорій;

- проведення роботи, спрямованої на виявлення, підтримку і розвиток 
обдарованих дітей та учнівській молоді пільгових категорій;

- організація безкоштовного харчування дітей пільгових категорій в закладах 
загальної середньої освіти;

- залучення до культурно-освітньої, профілактично-виховної, спортивно- 
оздоровчої, творчої роботи з дітьми та учнівською молоддю пільгових 
категорій різні установи, громадські організації, творчі спілки, тощо;

- фінансування та софінансування заходів Програми

Рік Орієнтовний обсяг 
фінансування (тис. грн.)

У тому числі (тис. грн.)
Місцеві бюджети Інші джерела

2023 802,976 802,976
2024 845,534 845,534
2025 887,811 887,811

разом 2536,321 2536,321
Для виконання Програми передбачається здійснення заходів (додається).



IV. Очікувані результати
Реалізація Програми має забезпечити:

- охоплення соціальними послугами дітей та учнівської молоді пільгових 
категорій, які перебувають у складних життєвих обставинах та проживають 
на території Безлюдівської селищної ради;

- удосконалення державної системи захисту прав та інтересів дитини, у тому 
числі дітей з інвалідністю, інтегрування дітей з обмеженими можливостями 
в соціумі;

- удосконалення механізму взаємодії суб’єктів соціальної роботи стосовно 
своєчасного виявлення, здійснення оцінки потреб дітей та учнівської молоді, 
які перебувають у складних життєвих обставинах і потребують сторонньої 
допомоги у тому числі сімей учасників антитерористичної операції (операції 
об’єднаних сил) та внутрішньо переміщених осіб, визначення видів 
соціальних послуг та методів соціальної роботи з дітьми та учнівською 
молоддю, які перебувають у складних життєвих обставинах та не можуть 
самостійно їх подолати;

- удосконалення знань та навиків фахівців із соціальної роботи щодо 
здійснення соціальної роботи з пільговими категоріями учнів закладів 
загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради;

- підвищення рівня обізнаності представників зацікавлених відомств, установ, 
організацій щодо соціальної підтримки дітей та учнівської молоді 
Безлюдівської селищної ради;

- покращення рівня соціальної адаптованості дітей та учнівської молоді з 
функціоналами обмеженнями, дітей-сиріт та дітей, позбавлених 
батьківського піклування, вихованців дитячих будинків сімейного типу та 
прийомних сімей;

- надання адресної матеріальної допомоги дітям та учнівській молоді 
пільгових категорій, що навчаються в закладах загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради;

- виявлення здібностей, обдарувань, розкриття талантів дітей та учнівської 
молоді пільгових категорій;

- видання та розповсюдження соціальної продукції, яке привертатиме увагу 
цільових груп до існуючих соціальних проблем, та співробітництво із 
засобами масової інформації, що забезпечить висвітлення діяльності щодо їх 
вирішення.

V. Фінансове забезпечення
Фінансування програми здійснюється за рахунок бюджетів Безлюдівської 

селищної ради, відділу освіти Безлюдівської селищної ради, інших джерел 
фінансування, не заборонених чинним законодавством України.



Програма виконується в межах фінансування і може корегуватися в 
залежності від першочергових потреб та надходження коштів.

Безлюдівський селищний гол Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток до Програми загального обов’язкового 
навчання (фонду всеобучу) в закладах загальної 
середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 
2021-2022 роки, затвердженої рішенням II сесії VIII 
скликання від 22 грудня 2020 року

ОСНОВНІ ЗАХОДИ
Щодо виконання Програми загального обов’язкового навчання (фонду всеобучу) 

в закладах загальної середньої освіти Безлюдівської селищної ради на 2023-2025 роки

№ 
з/п

Перелік заходів програми Відповідальні 
виконавці

Термін 
виконання

Джерела 
фінансування

Очікуваний результат

1 2 3 4 5 6

І. Координація діяльності фахівців із соціальної роботи
1.1

1
Проведення семінарів, «круглих столів», 
тренінгів для відповідальних осіб в закладах 
загальної середньої освіти із соціальної 
роботи з дітьми та учнівською молоддю 
пільгових категорій

відділ освіти 
селищної

ради,заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 
селищної ради

Проведення семінарів, «круглих столів», 
тренінгів для відповідальних осіб в закладах 
загальної середньої освіти із соціальної 
роботи з дітьми та учнівською молоддю 
пільгових категорій з метою удосконалення 
їх діяльності та залучення фахівців і інших 
суб’єктів соціальної роботи

1.2 Проводити навчальні семінари за програмою 
«Усвідомлене батьківство» для сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах.

відділ освіти 
селищної 

ради, заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
відділу освіти 
Безлюдівської 
селищної ради

Провести навчальні семінари за програмою 
«Усвідомлене батьківство» для сімей, які 
опинились у складних життєвих обставинах.

II. Заходи спрямовані на соціальну підтримку пільгових категорій дітей та учнівської молоді
2.1 Забезпечення своєчасного виявлення сімей, 

які перебувають у складних життєвих 
обставинах, та інформування відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради

заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2023-2025 

років

- Своєчасне виявлення сімей, які перебувають 
у складних життєвих обставинах, та 
інформування відділу освіти Безлюдівської 
селищної ради



2.2 Організація надання соціальних послуг 
сім’ям з дітьми та учнівською молоддю 
відповідно до визначених потреб та вимог 
Державних стандартів соціальних послуг

відділ освіти 
селищної ради

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 
селищної ради

Організувати надання соціальних послуг 
сім’ям з дітьми та учнівською молоддю 
відповідно до визначених потреб та вимог 
Державних стандартів соціальних послуг

2.3 Надання адресної матеріальної допомоги 
сім’ям з дітьми та учнівською молоддю, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої 
допомоги, організація надання їм соціальних 
послуг за результатами проведеної оцінки 
потреб

відділ освіти 
селищної 

ради,заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Надати адресну матеріальну допомогу 
сім'ям з дітьми та учнівською молоддю, що 
перебувають у складних життєвих 
обставинах і потребують сторонньої 
допомоги, організація надання їм 
соціальних послуг за результатами 
проведеної оцінки потреб

2.4

і

Здійснення заходів щодо соціальної 
адаптації дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями, дітей 3 
сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах через залучення їх до проведення 
Міжнародного жіночого дня. Міжнародного 
Дня сім’ї, Дня матері, Всесвітнього дня 
захисту дітей. Міжнародного дня інвалідів, 
Дня Святого Миколая, новорічних, 
різдвяних свят та інше

відділ освіти 
селищної 

ради, заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Провести заходи щодо соціальної адаптації 
дітей-сиріт, дітей, позбавлених 
батьківського піклування, дітей та молоді з 
функціональними обмеженнями, дітей 3 
сімей, які перебувають у складних життєвих 
обставинах через залучення їх до 
проведення Міжнародного жіночого дня, 
Міжнародного Дня сім’ї, Дня матері, 
Всесвітнього дня захисту дітей, 
Міжнародного дня інвалідів, Дня Святого 
Миколая, новорічних, різдвяних свят та 
інше

2.5 Організація надання індивідуальних та 
групових послуг щодо відновлення 
соціальних функцій дітей та учнівської 
молоді з функціональними обмеженнями. 
Забезпечити безперешкодний доступ до 
світніх занять.

відділ освіти 
селищної 

ради,заклади 
загальної 
середньої 

освіти

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Надання індивідуальних та групових послуг 
щодо відновлення соціальних функцій дітей 
та учнівської молоді з функціональними 
обмеженнями шляхом надання соціальної 
підтримки, а саме: створення логопедичних 
пунктів для дітей з вадами мовлення; 
створення груп лікувально-фізкультурного 
комплексу (ЛФК); створення інклюзивно-



ресурсного центру Безлюдівської селищної 
ради, інше.
Забезпечити безперешкодний доступ до 
освітніх занять(пандуси, тактильні 
таблички, ліфти, інше спеціальне 
обладнання)

2.6 Здійснення заходів щодо контролю у межах 
повноважень за цільовим використанням 
державної допомоги з фонду загального 
обов’язкового навчання учням пільгових 
категорій закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

відділ освіти 
Безлюдівської 
селищної ради

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Здійснити заходи щодо контролю у межах 
повноважень за цільовим використанням 
державної допомоги з фонду загального 
обов’язкового навчання учням пільгових 
категорій на придбання одягу, взуття та 
канцелярського приладдя, інше

2.7 Організація безкоштовного гарячого 
харчування учням пільгових категорій 
закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

Безлюдівська 
селищна рада, 
відділ освіти 

Безлюдівської 
селищної ради

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Забезпечення безкоштовного гарячого 
харчування учням пільгових категорій 
закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

2.8 Організація безкоштовного оздоровлення 
учням пільгових категорій закладів загальної 
середньої освіти Безлюдівської селищної 
ради

Безлюдівська 
селищна рада, 
відділ освіти 

Безлюдівської 
селищної ради

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Забезпечення безкоштовного оздоровлення 
учням пільгових категорій закладів 
загальної середньої освіти Безлюдівської 
селищної ради

2.9 Здійснення заходів щодо проведення та 
організації участі дітей та учнівської молоді 
пільгових категорій(діти-сироти. діти ПБП, 
діти з сімей СЖО, діти з багатодітних сімей, 
інші категорії) у конкурсах, навчальних

відділ освіти 
селищної 

ради,заклади 
загальної 
середньої

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти

Участь дітей та учнівської молоді пільгових 
категорій(діти-сироти, діти ПБП, діти з 
сімей СЖО, діти з багатодітних сімей, інші 
категорії) у конкурсах, навчальних 
олімпіадах, турнірах, спортивних



олімпіадах, турнірах, спортивних змаганнях, 
фестивалях, виставках; організація 
відвідування ними культурно-розважальних, 
просвітницьких та інших заходів

освіти Безлюдівської 
селищної 

ради

змаганнях, фестивалях, виставках;
організація відвідування ними культурно- 
розважальних, просвітницьких та інших 
заходах

2.10 Забезпечити проведення виставково- 
ярмаркових заходів з організацією суб’єктів 
господарювання, доброчинних акцій

Безлюдівська 
селищна рада, 
відділ освіти 

Безлюдівської 
селищної ради

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради, інші 
джерела

Провести виставково-ярмаркові заходи з 
організацією суб’єктів господарювання, 
доброчинних акцій з метою надання 
допомоги учням пільгових категорій 
закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

2.11 Сприяти залученню дітей та учнівської 
молоді пільгових категорій до занять в 
гуртках і секціях закладів культури та 
позашкільної освіти, дитячо-юнацькій 
спортивній школі Безлюдівської селищної 
ради на безкоштовній основі

відділ освіти 
селищної

ради,заклади 
загальної 
середньої

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Соціалізація та збільшення кількості дітей 
та учнівської молоді пільгових категорій до 
занять в гуртках і секціях закладів культури 
та позашкільної освіти, дитячо-юнацькій 
спортивній школі Безлюдівської селищної 
ради

2.12 Надання матеріальної допомоги (за 
потребою) щодо лікування учням пільгових 
категорій закладів загальної середньої освіти 
Безлюдівської селищної ради

відділ освіти 
селищної 

ради,заклади 
загальної 
середньої

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Надання матеріальної допомоги (за 
потребою) щодо лікування учням пільгових 
категорій закладів загальної середньої 
освіти Безлюдівської селищної ради

III. Інформаційне забезпечення та робота із засобами масової інформації
3.1 Висвітлювати інформацію про проведені 

заходи, що передбачені цією Програмою на 
офіційному сайті відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради

відділ освіти 
селищної ради

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
відділу освіти 
Безлюдівської 

селищної 
ради

Розміщення інформації про проведені 
заходи, що передбачені цією Програмою на 
офіційному сайті відділу освіти 
Безлюдівської селищної ради з метою 
інформування громади з виконанням



заходів Програми
3.2 Організація запрошення представників 

засобів масової інформації (телебачення, 
радіо, друковані видання) до участі у 
заходах, які проводяться у рамках цієї 
програми

відділ освіти 
селищної 

ради, заклади 
загальної 
середньої

протягом 
2023-2025 

років

Бюджет 
Безлюдівської 

селищної 
ради, відділу 

освіти 
Безлюдівської 

селищної 
^т-'-еади

Висвітлення в джерелах засобів масової 
інформації (телебачення, радіо, друковані 
видання) проведення заходів, що 
передбачені цією Програмою Організація 
запрошення представників засобів масової 
інформації (телебачення, радіо, друковані 
видання) до участі у заходах, які 
проводяться у рамках цієї програми

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



УКРАЇНА
БЕЗЛЮДІВСЬКА СЕЛИЩНА РАДА 

ХАРКІВСЬКОГО РАЙОНУ ХАРКІВСЬКОЇ ОБЛАСТІ
XXI сесія VIII скликання

РІШЕННЯ 
від 25 листопада 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)

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

ВИРІШИЛА:

Внести зміни до рішення 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 208 360 038 гривень, у тому числі 

доходи загального фонду селищного бюджету - 205 713 726 гривень та доходи 
спеціального фонду селищного бюджету - 2 646 312 гривень згідно з додатком 1 
до цього рішення;

видатки селищного бюджету у сумі 258 584 962 гривень, у тому числі 
видатки загального фонду селищного бюджету - 205 543 948 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 71 008 982 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 69і, 71 
Бюджетного кодексу України, а також такі надходження відповідно до Закону 
України "Про Державний бюджет України 2022 рік";

7.2. У частині фінансування є надходження, визначені статтями 71, 72 
Бюджетного кодексу України.

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 
України захищеними видатками селищного бюджету видатки загального фонду 
на:

оплата праці працівників бюджетних установ;
нарахування на заробітну плату;
забезпечення продуктами харчування;
оплата комунальних послуг та енергоносіїв;
соціальне забезпечення;
поточні трансферти місцевим бюджетам.

9. Дозволити фінансовому відділу Безлюдівської селищної ради 
здійснювати в межах поточного бюджетного періоду на конкурсних засадах 
розміщення тимчасово вільних коштів селищного бюджету на депозитах, з 
подальшим поверненням таких коштів до кінця поточного бюджетного періоду, 
відповідно до статті 16 Бюджетного кодексу України.

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України. Надати 
право Безлюдівській селищній раді в особі начальника фінансового відділу 



Безлюдівської селищної ради отримувати у порядку, визначеному Кабінетом 
Міністрів України, позики на покриття тимчасових касових розривів селищного 
бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, в 
межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 
казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 
користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до кінця поточного 
бюджетного періоду.

11. Головним розпорядникам коштів селищного бюджету на виконання 
норм Бюджетного кодексу України:

11.1. Затвердити паспорти бюджетних програм та зміни до них протягом 
двох тижнів з дня набрання чинності цим рішенням;

11.2. Здійснювати управління бюджетними коштами у межах 
встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 
програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 
бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 
бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 
бюджетному процесі;

11.3. Забезпечити доступність інформації про бюджет у спосіб та у 
термін, визначені бюджетним законодавством;

11.4. Забезпечити взяття бюджетних зобов’язань та здійснення платежів за 
загальним фондом бюджету тільки в межах бюджетних асигнувань, установлених 
кошторисами та планами використання бюджетних коштів, ураховуючи 
необхідність виконання бюджетних зобов’язань минулих років, узятих на облік 
органами Державної казначейської служби України.

Зобов'язання, взяті розпорядниками та одержувачами бюджетних коштів 
без відповідних бюджетних асигнувань або з перевищенням повноважень, 
установлених цим рішенням, не вважаються бюджетними зобов'язаннями і не 
підлягають оплаті за рахунок бюджетних коштів. Взяття таких зобов'язань є 
порушенням бюджетного законодавства. Витрати бюджету на покриття таких 
зобов’язань не здійснюються.

За наявності простроченої кредиторської заборгованості із заробітної плати, 
а також за спожиті комунальні послуги та енергоносії розпорядник бюджетних 
коштів у межах бюджетних асигнувань за загальним фондом не бере бюджетні 
зобов'язання та не здійснює платежі за іншими заходами, пов’язаними із 
функціонуванням бюджетних установ (крім захищених видатків бюджету), до 
погашення такої заборгованості.

11.5. Забезпечити в першочерговому порядку потребу в коштах на оплату 
праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених законодавством 
України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної плати; на проведення 
розрахунків за електричну так теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ та послуги зв’язку, які споживаються бюджетними установами..

12. Затвердити ліміти споживання енергоносіїв у натуральних 
показниках для головних розпорядників коштів селищного бюджету на 2022 рік, 
виходячи з обсягів відповідних бюджетних асигнувань, згідно з додатком 7 до 
цього рішення.

Розпорядникам коштів забезпечити у повному обсязі проведення 



розрахунків за електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, 
природний газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які 
споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 
видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у 
кошторисі.

13. Установити, що керівники бюджетних установ утримують 
чисельність працівників та здійснюють фактичні видатки на заробітну плату, 
включаючи видатки на премії та інші види заохочень чи винагород, матеріальну 
допомогу, лише в межах фонду заробітної плати, затвердженого для бюджетних 
установ у кошторисах, одержувачі бюджетних коштів - у межах планів 
використання бюджетних коштів та фактично одержаних обсягів валових 
доходів.

14. Керуючись статтею 23 Бюджетного кодексу України, надати право 
Безлюдівській селищній раді, в особі начальника фінансового відділу 
Безлюдівської селищної ради, коригувати розпис селищного бюджету за 
напрямами видатків головних розпорядників коштів селищного бюджету за кодами 
програмної класифікації видатків у разі внесення змін до наказів Міністерства 
фінансів України від 14 січня 2011 року № 11 «Про бюджетну класифікацію» (зі 
змінами) та від 20 вересня 2017 року № 793 «Про затвердження складових 
програмної класифікації видатків та кредитування місцевих бюджетів» (зі 
змінами), за умови погодження з постійною комісією з питань бюджету, економіки, 
фінансів та комунальної власності селищної ради, із наступним внесенням змін до 
рішення селищної ради про бюджет Безлюдівської територіальної громади.

15. Надати право голові селищної ради укладати договори про 
міжбюджетні трансферти між селищним бюджетом та іншими бюджетами.

16. Додатки 1 - 7 цього рішення є його невід’ємною частиною.

17. Секретарю Безлюдівської селищної ради (Стасєва Я.Ю.) забезпечити 
оприлюднення рішення в десятиденний термін з дня його прийняття відповідно 
до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу^України.

18. Контроль за виконанням цього 
з питань бюджету, економіки, фінансів та кі

Безлюдівський селищний голова '

ти на постійну комісію 
<ті (Підкопай А.Б.).»

,-икола КУЗЬМІНОВ
* ■ Ф /г

‘#^0439^2.



Додаток №1 
до рішення XXI сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 25.11.2022 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______________________
(код бюджету)

(грн.)

Код
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету
Усього

Загальний 
фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет
розвитку

1 2 3 4 5 6

10000000 Податкові надходження 158 232 6(10,0(1 158 215 600,00 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 0.00

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 (100,00 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 0.00

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 31 100,00 31 100,00 0,00 0.00

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 11 600 000,00 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 0.00

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

51 230 000,00 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 на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, сплачений 
фізичними особами, які є власниками об'єктів житлової нерухомості

200 000,00 200 000,00 0.00 0.00

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 0,00 0.00

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

10 800 000,00 10 800 000.00 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 0.00 0,00



18010900 Эрендна 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 нші 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 14 000,00 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

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 215 100,00 215 100,110 0,00 0,00

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 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

92 200,0(1 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 0,00

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 0.00 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 0,00 0,00

24060300 Інші надходження 62 200,00 62 200.00 0,00 0.00

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

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

2 372 312,00 0,00 2 372 312,00 0,00

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 77 000,00

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

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

77 000.00 0.00 77 000.00 77 000.00

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

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

180 000,0( 0,00 180 000,00 0,00

Усього доходів
(без урахування міжбюджетних трансфертів)

161 310 412,0( 158 664 100,00 2 646 312,00 77 000,00

40000000 Офіційні трансферти 47 049 626,0( 47 049 626,00 0,0(1 0,00

41000000 Від органів державного управління 47 049 626,0( 47 049 626,00 0,0( 0,00

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 2 939 200,0( 2 939 200,00 0,0( 0,00

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,ОС 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 0,00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 567 526,00 1 567 526,00 0,00 0,00

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 _____

о

1 27 509.00 127 509.00 0,00 0.00

X Разом доходів 205 713 726,00 2 646 312,00 77 000,00

Безлюдівський селищний голова 7 х -V / і
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Додаток № 2
до рішення XXI сесії VIII скликання 

Безлюдівської селищної ради від 25.11.2022 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
(код бюджету) грн.

Код
Найменування 

згідно з Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього
Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

Фінансування за типом кредитора

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
205200 На кінець періоду 44 708 44 708 -

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджету

50 224 924 -169 778 50 394 702 50 394 702

208100 На початок періоду 53 953 640 51 184 982 2 768 658 942 580
208200 На кінець періоду 3 728 716 970 058 2 758 658 932 580

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

-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

602100 Залишки коштів на початок періоду 53 998 348 51 184 982 2 813 366 942 580
602200 Залишки коштів на кінець періоду 3 773 424 970 058 2 803 366 932 580

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

іону Д’. ₽
54702 50 384 702 50 384 702

X Загальне фінансування 50 50 394 702 50 394 702

Микола КУЗЬМІНОВБезлюдівській селищний голова
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Додаток №3
до рішення XXI сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 25 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 

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

Разом
усього

видатки 

споживання

3 них

видатки

розвитку
усього

V тому ЧИСЛІ 

бюджет 

розвитку

видатки 

споживання

3 них

видатки

розвиткуоплата 
пращ

комунальні 

послуги та 

енергоносії

оплата 
праці

комунальні 

послуги та 

енергоносії

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 ІЗ 14 15 16

0100000 Безлюдівська селищна рада 107 749 398.1X1 104 2X5 725.00 56 631 766.1X1 ЇХ 356 478.1X1 3 463 673.1X1 38 007 537.1X1 36 І23Х25.ІХІ 1 703 712.1X1 Х9 О26.ІХ) 0.00 36 303 Х25.ОО 145 756 935.00

0110000 Безлюдівська селищна рада 107 749 39Х.ОО ІО4 2X5 725.00 56 631 766.1И1 1X356 47XJXI 3 463 673.1X1 38 007 537.00 36 123 825.1X1 1 703 712.1X1 Х9 026.1X1 <1.00 36 303 825.00 145 756 935.1X1

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 35 951 721.00 35 951 721.00 24 3X2 417.1X1 4 7X2 355.1X1 0,00 310 54X1.00 ЗІ0 5ІХЦХ) 0.00 (І.(Ю 0,1X1 310 5ІХЦИ1 36 262 221.IX»

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

34 046 994.00 34 046 994.00 22 821 166.00 4 782 355.00 0.00 .310 500.00 ЗІо 5<иі.(иі 0.00 0.00 0.00 310 500.00 34 357 494.18»

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

1 904 727.іИі 1 904 727.00 1 561 251.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 904 727.00

1000 ОСВІТА 27 503 396.00 27 503 396.1X1 14 747 442.1X1 7 749 6873X1 0,00 6 756 551.1X1 5 1X0 451.1X1 1 576 НХ1.1М1 0.1X1 0.00 5 1X11 451.IX» 34 259 947.1X1

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 22 955 384.00 22 955 384.00 1 1 4X6 039.00 7 322 587.00 0.00 6 756 551.00 5 І8О45І.ОЧ 1 576 100.00 0.00 0.00 5 180 451.00 29 711 935.1X1

0111021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 407 100.00 407 100.00 0.00 407 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 407 100.00

0111026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами 20 000.00 20 000.00 0.00 20 000,00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20 ІМЮ.00

0111141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти .3 978 912.0») 3 978 912.00 3 261 40.3.00 0,00 0.00 0.00 II.(КІ 0.00 0.00 0.00 0.00 3 978 912.00

0111142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 142 000.0») 142 000.00 0.0» • 0.00 0,00 0.00 •).(.** 0.00 11.00 0.00 0.00 142 1ИМІ.ІМ»

2000 ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 2 118 914.1X1 2 11X914.00 0.(01 (ЦЮ 0.00 49 581.1X1 49 5X1.1X1 0.00 0,00 0.00 49 581.1X1 2 168 495.011

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

1 784 144.00 1 7X4 144.00 О.» и І 0.00 0.1 и і 49 581.00 49 5X1.(41 0.00 <>.00 0.00 49 581.(4) 1 ХЗЗ 725.1X1



0112142 2142 0763
Програми і централізовані заходи боротьби з 
туберкульозом

108 270.00 108 270.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 ІО8 27(ЦЮ

0112145 2145 0763
Централізовані заходи з лікування онкологічних 
хворих 110 (ИХ).ОО 110 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 1 КМИИЦЮ

0112152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров'я

116 500.00 116 500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0.00 116 5(81.(8»

3000
СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ 
ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

15 942 495.01 15 942 495.00 7 838 758.(81 11.110 0.00 110 612.00 0,00 ІІО6І2.ОО 89 026.00 (ЦЮ (ЦЮ 161153 107.00

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям 
громадян відповідно до законодавства

10 620.00 10620.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.00 0.00 0.00 0,00 10 620.(8»

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з 
оплати послуг зв'язку ЗО 000.00 ЗО 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 ЗО ІИИЦЮ

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

3 764 790.00 З 764 790.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3 764 790.(8»

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

53 100.00 53 100.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 0.00 0.00 0.00 53 1181.(8»

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)

70 326.00 70 326.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 < і.ОО 0.00 0.00 0.00 7(1 326.(8»

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 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0,00 0.00 0.00 246 295.(81

0113210 3210 1050 Організація та проведення громадських робіт 4 989.00 4 989.00 4 (1X9.00 0.00 0.00 0.(10 (•.00 • і.іиі 0.00 0.00 0.00 4 989.(8»

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

9 705 536.00 9 705 536.00 7 834 669.00 0.00 0.00 110 612.00 0.00 1 Ні 612.(Ні 89 026.00 0.00 0.00 9 816 148.00

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

2 056 839.00 2 056 839.00 0.00 0.00 0.00 (ИН. 0.00 ...ОО 0.00 0.00 0.00 2 056 839.18»

4000 КУЛЬТУРА 1 МИСТЕЦТВО 8 192 092.(81 8 192 092.00 3 817 255.00 2 691 813.(81 0.00 4 171 198.00 4 171 І9Х.00 11.00 О.ІИІ 0.00 4 171 198.00 12 363 290.(8»

0114030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 831 028.00 1 831 028.00 767 890.00 593 112.00 0,00 0.00 0.00 11.00 0.00 0.00 0.00 1 831 028.(81

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

6 361 064.00 6 361 064.00 3(»49 365.00 2 (NX 701.00 0,00 4 171 І9Х.ОО 4 171 198.00 1 І.ІИІ 0.00 0.00 4 171 198.00 10 532 262.(8»

5000 ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА 1 СПОРТ 3 862 ЗІ3.1 НІ 3 862 313.00 2 839 027,00 0.00 0.00 23 (8НІ.ІНІ 23 0(81.(81 0.00 0.00 0.(8» 23 (МЮ.00 3 885 313.181

0115011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і 
змагань з олімпійських видів спорту 173 700.00 1 73 700.00 0.00 0.00 0.00 (ИИ. 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 173 7(8>.(8»

0115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренувальна робота 
комунальних дитячо-юнацьких спортивних шкіл 4 688 613.00 3 688 613.00 2 839 027.00 0.00 0.00 23 000.0-. 23 000.00 ".(НІ 0.00 0.00 23 OUO.OO 3 711 613.181

6000 ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 8 918 823.(81 5 455 150.00 1211 580.00 2 6111 893,(81 3 463 673,00 2 82 1 834.(8» 2 Х21 834.(8» 0.00 0,00 0.(8» 2 821 834.(81 11 740 657.1М»

0116011 6011 0610
Експлуатація та технічне обслуговування 
житлового фонду

26 232.00 26 232.00 0.00 0.00 0.00 1 290 531.00 1 290 531.00 • і.ОО 0.00 0.00 1 290 531.00 1 316 763.00

0116014 6014 0620
Забезпечення збору та вивезення сміття і 
відходів

1 044 70ОДК) 1 044 700.00 0.00 446 050.00 0.00 (>.( И 1 0.00 (і.ОО 0.00 0.00 0.00 1 044 7(81.(81



0116020 6020 0620

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

3 463 673.00 О.00 ().(X) 0.00 3 463 673.ЇХ» 0.00 0.00 іі.(К) 0.0( оди 0.00 3 463 673.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 4 384 218.00 4 3X4 218.00 1 211 5Х0.1К) 2 164 843,00 О.(Х) 1 531 303.00 1 531 .303.00 І ІДИ 0.00 оди 1 531 303.00 5 915 521.00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 2 466 156.(8» 2 466 156.(8) О.ІМІ О.ІМІ 0.18» 23 747 261.1X1 23 567 261.1X1 О.ІМІ 0.(11 ІІ.ІМ 23 747 261.(8) 26 213 417.(8)

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 11 250.00 11 250.00 0.00 0,00 0.1 ИІ 0.00 0.00 о.ос 0.00 ОДИ) 0.00 11 250.(81

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 5<и) 000.00 500 ООО.(Х) < ІДИ) 0.00 оди 500 і Хм ідХ) 5(8) 1881.(81

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 14 699 061.00 14 699 061.00 0.00 0.00 0.00 14 699 061.00 14 699 061.18)

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

719 566.00 719 566.00 0.00 0.00 0.00 6 35X 200.00 6 358 200.00 0.00 0.00 ОДХ) 6 358 200.00 7 077 766.181

0117442 7442 0456
Утримання та розвиток інших об’єктів 
транспортної інфраструктури ЗХ 232.00 ЗХ 232.00 0.00 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 О.(Х) 0.00 38 232.(81

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

1 663 108.00 1 663 108.00 0.00 0.00 0.00 2 (Хи > (ХХ)ДМ) 2 (XX) ООО.(Х) 0.00 0.00 ОДХ) 2<мкі інМ.і.00 3 663 108.(8)

0117650 7650 0490
Проведення експертної грошової оцінки 
земельної ділянки чи права на неї

0.00 О.ОО 0.00 0.00 0.00 16 000.00 10 000.00 0.00 0.00 0.00 І о (ии ).ОО 10 ІМИ).(И)

0117680 7680 0490
Членські внески до асоціацій органів місцевого 
самоврядування 34 000.00 34 (МИ).00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 о.оо 34 (НИМИ)

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 1 х< і (ХХ).ОО 0.00 О.(Х) ОДХ) 0.00 1 хі і і ХМ).(Х) 1XI) (НМ).ІН)

8000 ІНША ДІЯЛЬНІСТЬ 2 793 4ХХ.ІМ) 2 793 488.(8) 1 795 2X7,1Н» 521 730.181 0.0(1 17 (КИЦЮ 11.1X1 17 1X81.(81 0.1)0 ІІ.ІМ) ІІ.ІМ) 2 Х10 4X8.18)

0118130 8130 0320
Забезпечення діяльності місцевої та 
добровільної пожежної охорони

2 793 488.1 Ю 2 793 488,1)0 1 795 2X7.00 521 730.00 0.00 0.00 0.00 одХ) 0.00 0.00 0.00 2 793 488.18)

0118330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони 
природних ресурсів 0.00 о.оо 0.00 0.00 0.00 1 7 (Ю0.00 0.00 17 000.00 0.00 0.00 11.00 17 000.(81

0600000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 91 138X72.00 91 138X72.00 55 537 1X2.00 14 5X1 <198.00 О.ІМІ 4 933 477.1X1 4 247 877.1X1 6X5 6(81.00 0.00 0.(8) 4 247 877.(М) 96 072 349.18)

0610000 Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 91 13X872.00 91 ІЗХ Х72.4М» 55 537 1X2.181 14 581 О9Х.18) О.ІМІ 4 933 477,1X1 4 247 877.1X1 6X5 6181.(8) 0.111) 0.18) 4 247 877.(81 96 072 349.18)

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 2 522 024.ІНІ 2 522 024.181 1 934 ХХХ.ІХ) 11.18) О.ІМІ 20 (881.(8) 20 (ММІ.ІМІ 11.(8) 0.00 0.(8) 20 (М8Ц8) 2 542 024.18)

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 Х8Х.00 0.00 0.00 20 000.00 20 ООО.(К) о.ОО 0.00 0.00 20 (МИ 1.00 2 542 024.(8)

1000 ОСВІТА Х8 616 84Х.00 Х8 616Х4Х.00 53 602 294.181 14 5X1 098.00 О.ІМ» 4 713 477.1X1 4 027 877.1X1 6X5 6181.(81 0.00 І).(М) 4 027 877.(81 93 330 325.(8)

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 33 722 034.00 33 722 0.34.00 9 600 159.00 14 145 978.00 0.00 2 625 000.00 1 939 400.(X) 685 6СХ1.СХ) 0.00 0.00 1 939 400.00 36 347 034.18)

0611026 1026 0921
Надання загальної середньої освіти 
міжшкільними ресурсними центрами

4 613 668.00 4 613 668.00 3 077 (Х)2.00 435 120.00 0.00 332 ХОО.(Х) 332 Х(Х>.(Х) иди) 0.00 0.00 332 800.00 4 946 468.(8)

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

39 499 300.00 39 499 3( Ц. (Ц) 32 376 477.00 0.00 0.00 ОдХ» 0.00 ОДИ) 0.00 0.00 0.00 39 499 3(81.(81

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

3 ХіМіООО.00 3 Хно іИи>.()0 3 114 754.00 0.00 0.00 1 433 677,<НІ 1 433 677.(8) • М» 0,00 і»дМ) 1 433 677.00 5 233 677.(8)



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

0.00 0.00 0.00 (>.(.И 1 0.00 70 000.00 70 000,00 (1.(0 0.00 0.00 70 000.00 70 <ММ»,(»(»

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти 3 761 289.00 З 761 289.(8 2 940 38(1.00 0.00 0.00 69 000.00 69 000.00 0.00 (1.00 0.00 69 (ХМ).(К) 3 830 289.00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти ІО 860,00 10 860.ОС О.ОО 0.00 0.00 0.(8) 0.(8) 0.00 U.00 0.00 О.ОО 10 860.(8)

0611151 1151 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок коштів місцевого бюджету І 277045.00 1 277045.(8) 954 750.00 0.(8) 0.00 175 000.00 175 (00.00 0.00 0.(8) 0.00 175 000.00 1 452 045.00

0611160 1160 0990
Забезпечення діяльності центрів професійного 
розвитку педагогічних працівників 1 898 408.00 1 898 408.00 1510 703.00 0.00 0.00 8 ООО.(Х) 8 000.(О 0.00 (І.оо 0.00 8 (883.00 1 >8)6 408.00

0611200 1200 0990

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

34 244.00 34 244.(Ю 28 069.00 0.00 0.00 0.00 О.(К) 0.00 (І.(М) 0.00 0.00 34 244.00

7000 ЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ 0.00 0.00 0.00 0.00 (1.(8) 2(8» (ИИІ.ІНІ 2<8І 1881.(8) 0,00 о.оо 0.00 2(81 000.00 200 000.00

0617321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 0.00 О.(.К) 0.00 0.00 0.(8) 200 ООО.(Х) 200 000.1 и) 0.00 О.оо 0.00 200 СИМ).(К) 2(8) ОІИІ.ОО

3700000
Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 
ради

6 655 678.(8) 6 155 678.(81 2 990 000.00 0.00 0.(81 10 1(8» (881.181 10 100 1881.18) 0.00 0.(8) 0.00 |О 1(8) (881.(8) 16 755 678,(8»

3710000
Фінансовий відділ Безлюдівської селищної 
ради

6 655 678.(8) 6 155678.(8) 2 990 000.00 0.00 (1.(8) 10 1(8) (И8).(8) 10 100 (881.(8) 0.00 0.(8) 0.(8) 10 1(8) (881,(8) 16 755 678.(8)

0100 ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 3 740 000.00 3 740 000.00 2 990 000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.(8) 0.00 0.00 3 740 (И)О.(И)

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

3 740 000.00 3 740000.00 2 990 000.00 0.00 0.00 0.(8) 0.(0 0.00 0.(8) <М8» 0.(8) 3 740 (НИМИ)

8700 РЕЗЕРВНИЙ ФОНД 5<М» (ИИ).ОО 0.00 0.00 0.00 0.(81 0.00 0.(8) 0.00 0.00 0.00 0.(8) 5(8) (881.(8)

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 500 ООи.'Ю о.оо 0.00 0.00 .ню 0,00 0.00 0.00 0.00 0.00 5(811881.00

9000 МІЖБЮДЖЕТНІ ТРАНСФЕРТИ 2 415 678.00 2 415 678.00 0.00 0.00 0.00 10 100 000,00 10 100 1881.(8) 0,00 0.00 0.(8) 10 100 000.00 12 515 678.00

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів 0.00 0.00

я
—и'

г»

urn 10 000 000.00 ІООЦОІЮО.ІХ) 0.00 (>,(Ч> 0.(8) 1 0 000 і к ии і 10188) ІИИІ.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 2 115 678.< Ю 2 115 678.00
О

0.00 0.(0 0.00 О.(11 • 0.00 (*.(К* 2 115 678.00

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

300 00о.<Ю 300 ( 1!.'^ r/Z г?

ю / / Д

А
> \\ 100 000.(8) 100 000.00 0.00 o.( X) 0.(8) 1(8) (М 8».(8) 400 (8)0.00

X X X УСЬОГО 205 543 948.00 201 580 1 ччч 5 IF 158 Ьрш \М «7 57б|()(» 

/я
II
ІІ163 673.181

II _______
53 (141 014.00 50 471 702.(8) 2 389 312.00 89 026.(8) 0.(8) 50 651 702.(8» 258 584 962.00

Безл київський селищний голова :ола КУЗЬМ I НО В

ФаЇН>^



Додаток №4 
до рішення XXI сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 25.11.2022 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
При )

Код Класифікації доходу 
бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту /
Найменування бюджету - надавача міжбюджеі nor о і рансферту Усього

1 2 3

І. Трансферти до загального фонду бюджету

41020100 Базова дотація 2 929 500,0(1

99000000000 Державний бюджет України 2 929 500.00

41021000 'Податкова 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

99000000000 Державний бюджет України 9 700.00

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 39 499 300,00

99000000000 Державний бюджет України 39 499 300,00

41040200 Дот ація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видат ків з утримання 
закладів освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету

997 200,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 997 200.00

41040500 Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалювального періоду за 
комунальні послуги та енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, 
що ут римуються за рахунок відповідних місцевих бюджет ів за рахунок відповідної додаткової дотації 
з державного бюджету

2 046 400,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 2 046 400,00

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підт римки особам і особливими освіт німи 
по гребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету

34 244,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 34 244.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведения санаторно-курортного лікування посграждалих 
громадян, віднесених до кат егорії 2, та потерпілих дітей (крім дітей з інвалідністю, інвалідність яких 
пов’язана з Чорнобильською катастрофою) (комплексна Програма соціальною захисту населення 
Харківської област і на 2021-2025 роки)

21 060.00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 21 060.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету па проведення санаторно-курортною лікування осіб з 
інвалідністю загальною захворювання, осіб з інвалідністю з ди гннегва, ветеранів війни та осіб, на 
яких поширюється дія Законів України "Про ст атус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту" 
та "Про жертви нацистських переслідувань", постраждалих учасників Революції Гідності у 
санаторно-курортних закладах Харківської області (комплексна Програма соціального захисту 
населення Харківської област і на 2021-2025 роки)

379 776,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 379 776.00

41053900 Інші субвенції з місцевою бюджету на проведення відпочинку у санаторно-курортних закладах 
Харківської області осіб, які безпосередньо брали участь в ан і терористтічпій операції чи здійснення 
заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, із відсічі і стримування зброїної агресії 
Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях у районах її проведення, членів їх сімей та 
членів сімей загаблих учасників бойових дій (комплексна Програма соціального захисту населення 
Харківської област і на 2021-2(125 роки)

5 850,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 5 850,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на проведення санаторно-курорт ного лікування громадян, які 
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, віднесених до категорії 1 (комплексна 
Програма соціальною захисту населення Харківської област і на 2(121-2025 роки)

52 644,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 52 644.00

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

127 509,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 127 509,00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету на утримання гренерів-викладачів та адміністративного 
персоналу К'З Безлюдівської селищної ради ДЮСШ

946 443,00

20533000000 Бюджет Вільхівської сільської тери торіальної громади 946 443.00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

X УСЬОГО за розділами 1. II, у тому числі: 47 049 626,00

X загальний фонд 47 049 626,00

X спеціальний фонд 0,00



2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

(ірії )

Код Програмної 
класифікації видатків та 
кредитування місцевого 

бюджету / 
Код бюджету

Код типової 
програмної 

класифікації 
видат ків та 

кредигування 
місцевого 
бюджету

Найменування т рансферту /
Найменування бюджету - отримувача міжбюджетної о трансферту Усього

1 2 3 4

1. Трансферти із загального фонду бюджету

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету для функціонування посгійію-діючої 
військово-лікарської комісії при Харківському РТЦК т а СП, до складу якої 
входять лікарі КНП «Мерсф’янська цент ральна районна лікарня»

195 778,0(1

20502000000 Бюджет Мереф’янської міської територіальної громади 195 778.00

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету для відшкодування витрат на оплату праці 
викладачів КЗ «Бабаївська школа мистецтв Височанської селищної ради

260 911,00

20532000000 Бюджет Височанської селищної територіальної громади 260 911,00

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету на ут римання ст авок керівників гурт ків та 
адміністрат ивного персоналу Цент ру дит ячої та юнацької творчості Південної 
міської ради

1 653 989,00

20549000000 Бюджет 1 Іівденної міської ісриторіальної іромади 1 653 989,00

3719770 9770 Інші субвенції з місцевого бюджету для забезпечення виготовлення бланків 
посвідчень батьків та дитини з багатодітної сім’ї

5 00П,0(1

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 5 000,00

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвитку реї іонів (на придбання паливно-мастильних 
матеріалів для безперебійного функціонування двох службових автомобілів «Рено 
Дастер» на т ериторії громади)

100 000,00

99000000000 Головному управлінню Національної поліції в Харківській області 100 000,00

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету па виконання програм 
соціально-економічного розвитку регіонів (на підт римку матеріально-технічної 
бази підрозділів)

200 000,00

99000000000 ГУ ДСНС України в Харківській області 200 000.00

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

3719750 9750 Субвенції обласному бюджету на снівфінансування об’єкту «Реконст рукція 
приміщення Лизогубівської ЗОШ 1-І II ступенів з прибудовою спортивної зали, 
їдальні та навчальних класів за адресою: Харківська обл., Харківський р-н, с. 
Лизогубівка, вул. Шкільна, 22. Коригування»

10 000 000,00

20100000000 Обласний бюджет Харківської області 10 000 000.00

3719800 9800 Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 
соціально-економічного розвит ку реї іонів (на придбання автомобіля спеціального 
призначення та обладнання до нього)

100 000,00

99000000000 Дергачівського міжрайонного відділу Управління Служби безпеки України в 
Харківській області

100 000.00

X УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 12 515 678,00

X —1А- **
загальний фонд ^а,',4'4<у а 2 415 678.00

X спеціальний фонд //* 10 100 000.00

Безлюдівський селищний голова
їй- 1
1 S Vrfiv /**// Микола КУЗЬМІНОВ

*//V. сЭ -------- « //
.. tyv



Додаток №5

до рішення XXI сесії VIII скликання 
Безлюдівської селищної ради від 25.11.2022 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)

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

20526000000 

(код бюджету)

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків га 

кредитування 
місцевого 
ОЮДЖСТЛ

Код Т ипової 

програмної 
класифікації 

видатків га 

кредитування 

місцевого 
бюджету

Код

Функціонал ьної 
класифікації 

видатків га 

кредитування 
бюджету

Найменування 
головного розпорядника 

коштів .місцевого бюджету/ 
відповідального виконавця, 

найменування 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. %

1 2 3 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 Лизогубівка, Харківський р-н. 
Харківської обл

2022 - 2022 49 581.00 49 581,00 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 500 000.00 500 000.00 500 000.00 100.00

0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 14 699 061 ,00



Коригування проектно-кошторисної 
документації на реконструкцію 
Васищевського селищного клубу за адресою 
вул Орешкова, 45 смт Васищеве 
Харківського району Харківської області по 
об'єкту "Реконструкція Васищевського 
селищного клубу за адресою вул 
Орешкова, 45 смт Васищеве Харківського 
району Харківської області (коригування)"

2022 - 2022 44 079.00 44 079,00 44 079.00 100.00

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

2022 - 2022 І 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 10 000 000,00

3719750 9750 0180
Субвенція з місцевого бюджету на 
співфінансування інвестиційних проектів

10 000 000,00

Субвенція обласному бюджету на 
співфінансування об'єкту «Реконструкція 
приміщення Лизогубівської ЗОШ І-Ill ступенів 
з прибудовою спортивної зали, їдальні та 
навчальних класів за адресо^^Уюрмівсцца 
обл., Харківський р-н, с Лдаб^бівка gyj^S^ 
Шкільна, 22 Коригува^^^у

2022 - 2022

* п

10 000 000,00 10 000 000.00 10 000 000.00 100.00

X X X УСЬОГО

ЇС
И ’ хУа-и—--------

27 873 660,00 25 448 642,00 25 448 642.00 X

Безлюдівський селищний голова Микола КУЗЬМІНОВ



Додаток 6
до рішення XXI сесії VIII скликання

Безлюдівської селищної ради від 25 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 бюджет) і

Розподіл витрат селищного бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році (зі змінами)
20526000000
(код бюджету)

Код Програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджетч

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 документа, 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 (головними розпорядник 
коштів)

Безлюдівська селищна рада (відповідальний виконавець)

0110150 0150 0111

Організаційне, інформашйно-аналі зичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

ради, районної у місті ради (у разі п 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 \\ III сесії VIII 

скликання від 24 12.2021 року
500 000 500 000

0111142 1 142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма розвитку позашкільної освіти та 

підтримки обдарованої молоді сіл та селищ, що 

увійшли до складу Безлюдівської селищної ради 

на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII скликання 

від 09.02.2021 року
142 000 142 000

Проірама соціально-економічного розвитку 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2025 роки

Рішення 11 сесії \ III скликання 

від 22.12.2020 року

0110150 0150 011 1

Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення діяльності обласної ради, районної 

рази, районної у місті ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад

310 500 3 10 500 310 500

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 5 180451 5 180 451 5 180 451

0ІІ2І II 21 11 0726
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-сані тарної) допомоги
1 833 725 1 784 144 49 581 49 581

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

центрів дозвілля та інших клубних закладів
4 171 198 4 171 198 4 171 198

0115031 5031 0810
Утримання та навчально-тренчвальна робота комунальних 

дитячо-юнацьких спортивних шкіл
23 000 23 000 23 000

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1 531 303 1 531 303 1 531 303

0117130 7130 0421 Здійснення заходів землеустрій) 11 250 1 1 250 0

0117310 7310 0443 Будівництво об'єктів жнтлово-кому пального господарства 0 0

0117321 7321 0443 Будівництво освітніх установ та закладів 500 000 500 000 500 000



0117324 7324 0443 Будівництво установ та закладів культури 14 699 061 14 699 061 14 699 061

117650 7650 0490
І Іровелення експертної грошової оцінки земельної ДІЛЯНКИ 

чи права на неї
10 000 10 000 10 000

01 17370 7370 0490
Реалізація інших заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій
7 077 766 719 566 6 358 200 6 358 200

0118130 8130 0320 Забезпечення діяльності місцевої пожежної охорони 2 793 488 2 793 488

0112142 2142 0763 Програми і централізовані заходи боротьби з туберкульозом
Програма боротьби із захворюванням на 

туберкульоз на 2021-2023 роки

Рішення II сесії VIII скликання 

від 22.12.2020 року
108 270 108 270

0112145 2145 0764 Централізовані заходи з лікування онкологічних хворих
Регіональна програма "Онкологія" на 202 1-2023 

роки

Рішення II сесії VIII 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 отримують 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 із 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, шо увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії VIII скликання 

від 09 02.2021 року. Рішення 

сесії VIII скликання від 

09.1 1.2022 року (зі змінами)

0113031 3031 1030
Надання інших пільг окремим категоріям громадян 

відповідно до законодавства
10 620 10 620

0113032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям громадян з оплати послуг 

зв’язку
30 000 30 000

01 13033 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

01 13 160 3160 1010

Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують сторонньої допомоги

246 295 246 295

0113241 3241 1090
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення
9 705 536 9 705 536

0113242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення
2 056 839 2 056 839

0113140 3140 1040

Оздоровлення та відпочинок дітей (крім заходів з 

оздоровлення дітей, що здійснюються за рахунок коштів на 

оздоровлення громадян, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи)

Програма організації літнього відпочинку та 

оздоровлення дітей, які проживають на території 

сіл та селищ, що увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 202 1 -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 селиш, що увійшли до складу Безлюдівської 

селищної ради на 2021 -2022 роки

Рішення \ сесії \ III скликання 

від 09.02.2021 року
259 093 259 093

01 15011 5011 0810
Проведення навчально-тренувальних зборів і змагань з 

олімпійських видів спорту

Програма розвитку фізичної культури і спорту у 

селах та селищах, що у війшли до складу

Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки

Рішення V сесії \ III скликання 

від 09.02 2021 року
173 700 173 700

01 16011 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 VIII скликання 

від 09.02.2021 року
і 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
4 384 218 4 384 218

0116020 6020 0620

Забезпечення функціонування підприємств, установ та 

організацій, що виробляють. виконують та або надають 

житлово-комунальні послуги

Програма фінансування підтримки комунальних 

підприємств Безлюдівської селищної ради на 

2021 -2023р. р

Рішення 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 увійшли 

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

0)18330 8330 0540
Інша діяльність у сфері екології та охорони природних 

ресурсів

Програма охорони навколишнього природного 

середовища сіл за селиш, шо увійшли до складу 

Безлюдівської селищної ради на 2021-2022 роки
Рішення V сесії VIII скликання 

від 09 02.2021 року
17 000 17 000

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради (головними 
розпорядник коштів)

Відділ освіти Безлюдівської селищної ради 
(відповідальний виконавець)

Програма «Вчитель» Безлюдівської селищної 

ради на 2022 рік Рішення XIX 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 VIII 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
341 856 341 856

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти

Програма надання одноразової допомоги дітям- 

сиротам і дітям, позбавленим батьківського 

піклування, яким у 202 1 - 2025 роках 

виповнюється 18 років

Рішення V сесії VIII скликання 

від 09.02.2021 року
10 860 10 860

Фінансове управління Бсиїолівської селищної ради (головними 

розпорядник коштів)

Фінансове управління Безлюдівської сеіиніної ради 

(відповідальний виконавець)



3719800 ЧХЇХі 6180
Субвенція з місцевою бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

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

організованій злочинній діяльності на території 
Безлюдівської селищної ради Харківської області на 

2021-2024 роки

Рішення XIX сесії VIII 

скликання від 23.02.2022 року
|(И) 000 100 non 1 (К) (MX)

3719800 98lM> і *| Х< і
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів

Програма "Поліцейський офіцер громади" 
Бсілюдівіської селищної ради на 2021 - 2023 р Рішення XIX сесії VIII 

скликання від 23.02.2022 року
100 000 100 0(10 0

3719800 98(8) 0180
Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально^йЯвчтГЧЩрвч^цвитку регіонів

Програму забезпечення пожежної, техногенної беїпски 

та цивільного захисту Безлюдівської селищної ради на 
2021 -2024 роки

Рішення XII сесії VIII скликання від 

ЗО 08.2021 року. Рішення XV сесії 
\ III скликання від 05.11 2021 року 

( зі змінами і

2Оо ООО 200 000 о

X X X X X 71 008 982 34 768 157 36 240 825 36 223 825

Безлюдівський селищний голова Іг~ч . '\<У ДмМ

II2 31 ід/ І о її
1 «Яі О'Тз 1
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Додаток 7

до рішення XXI сесії VIII скликання
Безлюдівської селищної ради від 25. І 1.2022 рою 

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

24.12.2021 рою «Пробюджег Безлюдівської 
селищної територіальної громади на 2022 рік» та 

додатків до нього (зі змінами) 
(20526000000) 
(код бюджет))

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

на 2022 рік (зі змінами)

20526000000
(код бюджету)

№ 
з/п

Головні розпорядники Ліміти споживання, в т.ч.
Т еплопостачання 

(Гкал.)
Водопостачання

3 тис. м
Водо відведення

3 тис. м
Електроенергія 

тис. кВт/год
Вугілля т. Дрова 

куб.м.

І Безлюдівська селищна рада 1 711,915 4,71 ____ 3,89 566,472
2 Відділ освіти Безлюдівської селищної 

ради
1 587,506 се Л 4,94 181,827 75 50

Разом 3 299,421 і! 7 7ІЙ--ГД “ %83 748,299 75 50

Безлюдівський селищний голова
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