Тур’є - Реметівська сільська рада
Ужгородського району
Закарпатської області
ПРОТОКОЛ
першої сесії VІІІ скликання
с. Тур’ї Ремети

01.12.2020 року
10.00 год.
Всього обрано депутатів ради: 26 чол.
Присутні на сесії: 24 депутати
(список додається)

Відкрив сесію голова Тур’є – Реметівської сільської територіальної
виборчої комісії Ужгородського району Закарпатської області Бемак
Петро Васильович.
Бемак П.
ШАНОВНІ ПРИСУТНІ!
25 жовтня 2020 року у нашій країні відбулися чергові вибори депутатів
місцевих рад та сільських, селищних, міських голів.
Загальний склад Тур’я-Реметівської сільської ради визначено в кількості
26 депутатів. На виборах 25 жовтня 2020 року було обрано 26 депутатів, а
також сільського голову.
На першій сесії сільської ради із 26 новообраних депутатів присутні 24
депутати, а також новообраний сільський голова Девіцька Надія Павлівна.
Згідно з частиною 11 статті 46 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні» сесія ради є правомочною, якщо в її пленарному
засіданні бере участь більше половини депутатів від загального складу ради.
Є пропозиція першу сесію Тур’я-Реметівської сільської тради VIII-го
скликання оголосити відкритою. Хто за внесену пропозицію, прошу
голосувати.
За? 24 депутати та сільський голова. Проти? Немає. Утримався? Немає.
Приймається одноголосно.
(Звучить Державний Гімн України)
Пропоную ведення протоколу сесії доручити працівникам сільської ради.
Нема заперечень? Прошу голосувати. За? 24 депутати та сільський голова.
Проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно.
Нам необхідно затвердити порядок денний і регламент роботи сесії.
Вам запропонований порядок денний першої сесії сільської ради.

Оскільки за законом першу сесію відкриває і веде голова територіальної
виборчої комісії, є пропозиція затвердити до розгляду спочатку лише перші
два питання порядку денного. А саме:
1. Про початок повноважень депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області.
2. Про визнання повноважень Тур’є-Реметівського сільського голови
Ужгородського району Закарпатської області.
Інші питання порядку денного сесії пропонуватиме вже новообраний
сільський голова.
Є пропозиція проголосувати. Хто за? 24 депутати та сільський голова.
Проти? Немає. Утримався? Немає. Приймається одноголосно.
ШАНОВНІ ДЕПУТАТИ!
Приступаємо до розгляду першого питання порядку денного. Як голова
територіальної виборчої комісії поінформую Вас про результати виборів
депутатів Тур’я-Реметівської сільської ради. Як ви знаєте цьогорічні вибори до
місцевих рад проводились відповідно до нового виборчого Кодексу України.
Вибори в єдиному багатомандатному окрузі Тур’є-Реметівської сільської ради
проводились за партійно-пропорційною системою. Кількість виборців в
нашому єдиному багатомандатному окрузі склала 11550 чоловік. Участь у
виборах взяли 7 політичних партій, які і подали подання заяв кандидатів у
депутати на участь у виборчому процесі. Це:
- Політична партія «Слуга народу»,
- Політична партія «Рідне Закарпаття»,
- Політична партія «Команда Андрія Балоги»,
- Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
- Політична партія «Європейська солідарність»,
- Політична партія «За майбутнє»,
- Опозиційна платформа «За життя».
Право на участь у розподілі мандатів одержали 6 політичних партій, які
подолали 5% рубіж:
- Політична партія «Слуга народу»,
- Політична партія «Рідне Закарпаття»,
- Політична партія «Команда Андрія Балоги»,
- Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина»,
- Політична партія «Європейська солідарність»,
- Політична партія «За майбутнє».
Таким чином, відповідно до виборчого Кодексу України обраними
депутатами вважаються:
По єдиному багатомандатному виборчому окрузі:
1. Белей Ганна Станківна
2. Воронич Едуард Васильович
3. Воронич Людмила Михайлівна

4. Горіна Антон Антонович
5. Готра Іван Іванович
6. Дзамулич Юрій Іванович
7. Діянич Сергій Михайлович
8. Дьондя Олеся Василівна
9. Ігнатик Сергій Миколайович
10. Лоскій Іван Іванович
11. Сметанка Ольга Іванівна
12. Талабішка Тетяна Ярославівна
13. Урбан Юрій Юрійович
14. Чомоляк Любомир Мирославович
15. Янцо Ірина Теодорівна
16. Ярчич Петро Петрович
По територіальному виборчому окрузі №1:
17. Гулей-Шикула Ольга Федорівна
18. Фекета Михайло Михайлович
19. Яцик Олександр Дьордьович
По територіальному виборчому окрузі №2:
20. Крупчинський Борис Юрійович
21. Круцей Мирослав Михайлович
По територіальному виборчому окрузі №3:
22. Лижечко Юрій Юрійович
23. Пашко Михайло Михайлович
24. Петрішка Микола Іванович
По територіальному виборчому окрузі №4:
25. Машкаринець Васена Василівна
26. Фейса Степан Степанович.
На Ваш розгляд виноситься такий проект рішення.
(Голова територіальної виборчої комісії зачитує текст проекту рішення)
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за - 24 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні – 2.
Вирішили: Рішення сільської ради № 1 прийняти в цілому (додається).
Бемак П.
ШАНОВНІ ПРИСУТНІ!
На першій сесії новообраної сільської ради приймається Присяга
депутата. Пропоную від імені усього депутатського корпусу надати право
зачитати Присягу депутата Тур’я-Реметівської сільської ради депутату
сільської ради Фекеті Михайлу Михайловичу.

(Йде зачитання тексту Присяги. Текст Присяги додається).
Шановні депутати!
А зараз запрошую депутатів до підписання Присяги і отримання
посвідчення депутата Тур’я-Реметівської сільської ради.
(Йде підписання Присяги депутата та вручення їм головою посвідчень
депутата сільської ради)
Шановні депутати! Я щиро вітаю Вас з повноправним завершенням
процедури офіційного визнання ваших депутатських повноважень та
прийняттям Присяги. Бажаю всім Вам, щоб акт урочистого прийняття Присяги
стимулював Вас до активної роботи на своїх виборчих округах, націлював на
кінцевий результат на благо нашої громади.
Приступаємо до розгляду другого питання порядку денного: Про
визнання повноважень Тур’є-Реметівського сільського голови Ужгородського
району Закарпатської області.
Відповідно до частини 1 ст. 224 виборчого Кодексу України
територіальна виборча комісія зареєструвала і включила до виборчого
бюлетеня 5 кандидатів на посаду Тур’є-Реметівського сільського голови:
1. Девіцька Надія Павлівна – самовисунення,
2. Дзамулич Юрій Юрійович - політична партія «Команда Андрія
Балоги»,
3. Кметич Іван Іванович - політична партія «Слуга народу»,
4. Легеза Іван Іванович - політична партія «За майбутнє»,
5. Печко Василь Юрійович – самовисунення.
Найбільшу кількість голосів виборців набрала Девіцька Надія Павлівна –
2626 голосів або 44,72 %.
Таким чином, за результатами виборів Тур’є-Реметівським сільським
головою обрано Девіцьку Надію Павлівну.
Згідно зі статтею 11 Закону України «Про службу в органах місцевого
самоврядування» громадянин України, який вперше приймається на службу в
органи місцевого самоврядування, у день прийняття відповідного рішення
складає Присягу посадової особи місцевого самоврядування. Тому запрошую
новообраного сільського голову Девіцьку Надію Павлівну скласти та
підписати Присягу посадової особи місцевого самоврядування.
( Девіцька Н.П. складає Присягу та підписує її)
Шановна Надіє Павлівно. Дозвольте Вас привітати з визнанням Ваших
повноважень
Тур’я-Реметівського сільського голови та вручити Вам
посвідчення сільського голови. Я Вам щиро бажаю здоров’я, наснаги, плідної

праці на розвиток нашої громади.
На Ваш розгляд виноситься такий проект рішення.
(Голова територіальної виборчої комісії зачитує текст проекту рішення)
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за - 24 депутати; проти – 0; утрималися – 1; не голосували
– 0, відсутні – 2.
Вирішили: Рішення сільської ради № 2 прийняти в цілому (додається).
Шановні депутати! Скарг на діяльність територіальної виборчої комісій
від офіційних спостерігачів, довірених осіб та самих кандидатів не поступало.
Чи є запитання до мене? Немає. Тоді всім дякую. А зараз попрошу сільського
голову Девіцьку Надію Павлівну продовжити роботу сесії.
Девіцька Н.
сільський голова
Шановні депутати, шановні присутні!
Дозвольте мені щиро подякувати всім тим, хто віддав за мене свій голос,
повірив у мене, підтримав на виборах, а також всім Вам - учасникам цих
нелегких виборчих перегонів. Як сільський голова, я бажаю всім нам,
депутатському корпусу, творчої наснаги, здоров’я, умінь і бажання трудитися
на благо громади, на її успішний розвиток, сподіваюся на тісну співпрацю з
депутатами всіх рівнів, нашим депутатським корпусом, підтримку
громадськості задля блага нашої громади.
Від себе особисто, від новообраних депутатів щиро дякую голові
територіальної виборчої комісії Петру Васильовичу Бемаку і всій виборчій
комісії за сумлінну роботу під час виборчого процесу в територіальній
виборчій комісії, бажаю всім здоров'я і Божої благодаті.
Шановні депутати!
Для підготовки проектів рішень на першу організаційну сесію згідно
Регламенту роботи сільської ради VІІ скликання була створена робоча група із
числа депутатів сільської ради минулого скликання, яка здійснила підготовчі
заходи для проведення першої організаційної сесії та підготувала проекти
рішень на розгляд сьогоднішньої сесії.
Тому, вноситься пропозиція розглянути на сесії ці організаційні
питання, а саме:
3. Про утворення лічильної комісії Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Про затвердження протоколів лічильної комісії Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5. Про обрання секретаря Тур’є-Реметівської сільської ради.
6. Про постійні комісії Тур’є-Реметівської сільської ради.
7. Про створення фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської ради,
затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його
державної реєстрації.

8. Про внесення змін до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради №475
від 20.12.2019 року «Про затвердження структури виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2020 рік та
упорядкування умов праці працівників апарату сільської ради».
9. Про затвердження заступників Тур’є-Реметівського сільського голови
10. Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого
комітету Тур’є-Реметівської сільської ради.
11. Про затвердження старост Тур’є-Реметівської сільської ради.
12. Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його
чисельності та затвердження його персонального складу.
13. Про умови оплати праці Тур’є-Реметівського сільського голови.
В кого які будуть пропозиції? Є пропозиція даний порядок денний
роботи сесії затвердити.
Хто за? 24 депутати + 1 сільський голова. Проти? Немає. Утримався?
Немає. Приймається одноголосно.
Нам необхідно затвердити регламент роботи сесії. Пропонується такий
регламент:
- по третьому, четвертому, шостому, сьомому, восьмому, дев’ятому,
десятому, одинадцятому, дванадцятому, тринадцятому питаннях – до 15 хв.;
- по п’ятому питанню є пропозиція час не обмежувати.
В кого будуть зміни, доповнення? Немає. Хто за внесену пропозицію
прошу голосувати. За? 24 депутати + 1 сільський голова. Проти? Немає.
Утримався? Немає. Приймається одноголосно.
3. Слухали:
Про утворення лічильної комісії Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. Згідно Регламенту роботи
сільської ради лічильна комісія обирається для організації проведення
таємного голосування за допомогою бюлетенів, здійснення підрахунку голосів
за допомогою бюлетенів, а також для здійснення підрахунку голосів за
допомогою лічильної комісії при прийнятті рішень сільської ради на
пленарних засіданнях сесій. Лічильна комісія обирається на термін
повноваження сільської ради. Вона обирається сільською радою з числа
депутатів шляхом відкритого голосування за списком без обговорення.
Лічильна комісія обирає зі свого складу голову, заступника і секретаря.
Засідання лічильної комісії проводиться виключно гласно і відкрито. Тому нам
потрібно обрати лічильну комісію сільської ради і обговорити її документи.
Пропонується обрати лічильну комісію у такому складі:
(Зачитується проект рішення з третього питання порядку денного).
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за - 24 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0.
Вирішили: Рішення сільської ради № 3 прийняти в цілому (додається).

Шановні члени лічильної комісії!
Прошу Вас приступити до виконання своїх обов’язків і провести своє
перше засідання – обрати голову, заступника та секретаря лічильної комісії, а
також затвердити зразок бюлетеня для таємного голосування.
Шановні депутати!
У нас на сесії присутні поважні гості: депутати Закарпатської обласної
ради: Грицик П.В., Дуран І.П., Лаба М.М., Ман Д.М., Плавайко Є.В., голова
Перечинської райдержадміністрації Денисенко І.М.
Я із задоволенням хочу надати їм слово.
(Виступи гостей)
Девіцька Н.
Шановні депутати! Лічильна комісія провела своє перше засідання та
підготувала бюлетені для таємного голосування. Тому переходимо до
наступного 4 питання порядку денного:
4. Слухали: Про затвердження протоколів лічильної комісії.
Інформувала: голова лічильної комісії сільської ради, депутат ГулейШикула Ольга Федорівна.
(Гулей-Шикула Ольга Федорівна зачитує протокол №1 та №2 лічильної
комісії (додається)
Девіцька Н.
Є запитання до Ольги Федорівни? Немає. На Ваш розгляд виноситься
такий проект рішення.
(Зачитується проект рішення з четвертого питання порядку денного).
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за - 24 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні – 2.
Вирішили: Рішення сільської ради № 4 прийняти в цілому (додається).
5. Слухали: Про обрання секретаря Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. Згідно з п.4 ч.І ст.26
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» секретар ради
обирається з числа депутатів в межах строку повноважень ради таємним
голосуванням. Частиною першою статті 50 цього Закону передбачено, що
кандидатуру для обрання секретаря сільської ради вносить сільський голова.
На підставі цього пропоную внести в бюлетень для таємного голосування
кандидатуру депутата від єдиного багатомандатного виборчого округу
Воронича Едуарда Васильовича. Ви всі його прекрасно знаєте. Чи є
необхідність зачитувати його біографічні дані?
Хто бажає виступити з обговорення кандидатури на посаду секретаря
сільської ради?
Якщо немає бажаючих, то ставлю на голосування.

Хто за те, щоб в бюлетень для таємного голосування по виборах
секретаря сільської ради внести кандидатуру депутата від єдиного
багатомандатного виборчого округу Воронича Едуарда Васильовича, прошу
голосувати. Хто за? 23 депутати + 1 сільський голова. Проти? Немає.
Утримався -1.
Таким чином, кандидатура Воронича Едуарда Васильовича вноситься в
бюлетень для таємного голосування. Прошу лічильну комісію внести у
бюлетень для таємного голосування по виборах секретаря сільської ради
кандидатуру Воронича Едуарда Васильовича та підготувати бюлетені для
голосування.
Шановні депутати!
Поки лічильна комісія виготовляє бюлетені, хочу надати слова нашим
гостям.
(Виступи гостей)
Девіцька Н.
А зараз для ознайомлення з проведенням процедури таємного
голосування передаю слово голові лічильної комісії.
(Гулей-Шикула Ольга Федорівна оголошує порядок голосування.
Скринька для голосування опечатана у присутності депутатів.
Проходить таємне голосування та підрахунок голосів. За результатами
голосування лічильна комісія складає протокол №3 )
Девіцька Н.
Шановні депутати! Лічильна комісія завершила підрахунок голосів.
Слово для інформації надається голові лічильної комісії сільської ради,
депутату Гулей-Шикулі Ользі Федорівні.
( Гулей-Шикула Ольга Федорівна зачитує протокол №3 і пропонує сільському
голові поставити на голосування затвердження протоколу №3 (додається).
Є запитання до Ольги Федорівни? Немає. На Ваш розгляд виноситься
такий проект рішення.
(Зачитується проект рішення з четвертого питання порядку денного).
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за - 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 1; не голосували – 0, відсутні – 2.
Вирішили: Рішення сільської ради № 5 прийняти в цілому (додається).
Секретарем сільської ради обрано депутата Воронича Едуарда
Васильовича, якого я щиро вітаю.

Так як Едуард Васильович вперше приймається на службу в органи
місцевого самоврядування, запрошую його скласти та підписати Присягу
посадової особи місцевого самоврядування.
(Воронич Е.В. складає Присягу та підписує її).
Девіцька Н.
Я вітаю Едуарда Васильовича з обранням на посаду секретаря сільської
ради та прийняттям ним Присяги, бажаю йому плідної праці та запрошую його
зайняти своє робоче місце в президії.
6. Слухали: Про постійні комісії Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. Для вивчення,
попереднього розгляду і підготовки питань, що виносяться на сесію сільської
ради, а також здійснення контролю за виконанням рішень ради та виконкому,
з числа депутатів обираються постійні комісії ради. Постійні комісії
обираються радою на строк її повноважень у складі голови і членів комісії. До
складу постійних комісій не можуть бути обрані сільський голова та секретар
сільської ради.
Враховуючи побажання самих депутатів, робоча група, підготувала
пропозиції щодо кількості постійних комісій, персонального складу постійних
комісій, а також кандидатур щодо голови постійних комісій. Відповідний
проект рішення, щодо утворення постійних комісій, від робочої групи
запропоновано на розгляд сесії сільської ради, як це і передбачено
Регламентом роботи сільської ради VІІ-го скликання. Зокрема пропонується:
(Зачитується проект рішення.)
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за - 24 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 1; не голосували – 0, відсутні – 2.
Вирішили: Рішення сільської ради № 6 прийняти в цілому (додається).
Девіцька Н. - сільський голова. Я вітаю депутатів із формуванням
депутатських комісій, а голів цих комісій – з обранням. Бажаю, щоб всі комісії
були дієвими і дійсно робочими органами нашої сільської ради. Після
завершення сьогоднішньої сесії, я попрошу кожну комісію зібратися і обрати
заступника і секретаря комісій та окреслити коло питань для майбутнього
планування роботи.
7. Слухали: Про створення фінансового відділу Тур’є-Реметівської
сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, затвердження
Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його державної
реєстрації.
Інформувала: Девіцька Н. Шановні депутати. До Бюджетного кодексу
України внесено зміни, згідно з якими зі статті 2 кодексу виключено норму,
відповідно до якої сільський, селищний, міський голова забезпечує виконання

функцій місцевого фінансового органу, якщо такий орган не створено згідно із
законом. Таким чином, з дня набуття чинності цими законодавчими змінами
кожна сільська, селищна, міська рада повинна утворити місцевий
фінансовий орган. Нагадаю, що місцевий фінансовий орган – установа, що
відповідно до законодавства України здійснює функції з складання, виконання
місцевих бюджетів, контролю за витрачанням коштів розпорядниками
бюджетних коштів, а також інші функції, пов'язані з управлінням коштами
місцевого бюджету.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 24 + 1 сільський голова; проти – 0; утрималися – 0; не
голосували – 0, відсутні – 2.
Вирішили: Рішення сільської ради № 7 прийняти в цілому (додається).
8. Слухали:
Про внесення змін до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради №475
від 20.12.2019 року «Про затвердження структури виконавчих органів ради,
загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2020 рік та
упорядкування умов праці працівників апарату сільської ради».
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. Враховуючи новий обсяг
повноважень новообраної сільської ради, а також для забезпечення
безперервності процесу управління в нашій громаді, нам необхідно внести
зміни до діючої структури апарату Тур’є-Реметівської сільської ради. А саме:
пропонується додатково ввести 19 штатних одиниць:
- «перший заступник сільського голови» - 1 (одна) штатна одиниця;
- «заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради» - 1 (одна) штатна одиниця;
- «керуючий справами (секретар) виконавчого комітету Тур’яРеметівської сільської ради» - 1 (одна) штатна одиниця;
- «староста» - 7 (сім) штатних одиниць;
- «начальник фінансового відділу» - 1 (одна) штатна одиниця;
- «спеціаліст І категорії» - 2 (дві) штатні одиниці;
- «діловод» – 6 (шість) штатних одиниць.
Проект рішення з цього питання є в матеріалах сесії.
(Зачитується проект рішення).
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 24 + 1 сільський голова; проти – 0; утрималися – 0; не
голосували – 0, відсутні – 2.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сільської ради № 8 прийняти в цілому (додається).
9. Слухали: Про затвердження заступників Тур’є-Реметівського
сільського голови.
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. Відповідно до Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні» за пропозицією сільського

голови затверджуються сесією сільської ради заступники сільського голови.
Тому, я вношу пропозицію:
1. Затвердити Крупчинську Олександру Ярославівну на посаду
першого заступника Тур’є-Реметівського сільського голови.
2. Затвердити Короля Володимира Івановича на посаду заступника
Тур’є-Реметівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів
ради.
Проект рішення з цього питання є в матеріалах.
Є в когось запитання?
Слово надається Крупчинському Борису Юрійовичу.
У зв’язку з тим, що на посаду першого заступника Тур’є-Реметівського
сільського голови пропонується моя дружина, тому це питання стосується
мене особисто, а тому у мене є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного
питання, що свідчить про ознаки потенційного конфлікту інтересів. Я
повідомляю сесію сільської ради, що усуваюся від обговорення даного
питання та не братиму участь у голосуванні.
(Зачитується проект рішення).
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 + 1 сільський голова; проти – 0; утрималися – 0; не
голосував – 1, відсутні – 2.
Вирішили: Рішення сільської ради № 9 прийняти в цілому (додається).
Девіцька Н.
Запрошую Олександру Ярославівну та Володимира Івановича скласти та
підписати Присягу посадової особи місцевого самоврядування.
(Крупчинська О.Я. та Король В.І. складають Присягу
та підписують її)
10. Слухали: Про затвердження керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. Аналогічно, як і в
попередньому питанні, за пропозицією сільського голови затверджується
сесією сільської ради керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
сільської
ради.
Я
вношу
пропозицію
затвердити
на
посаду
керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Тур’є-Реметівської
сільської ради Бігана Михайла Михайловича.
Проект рішення з цього питання є в матеріалах сесії.
Є в когось запитання?
(Зачитується проект рішення).
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 + 1 сільський голова; проти – 0; утрималися – 0; не
голосував – 0, відсутні – 3.
Вирішили: Рішення сільської ради № 10 прийняти в цілому (додається).

11. Слухали:
Про затвердження старост Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. Відповідно до ч. 1 ст. 541
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», староста
затверджується сільською радою на строк її повноважень за пропозицією
сільського голови. Тому, я вношу пропозицію:
1. Затвердити на посаду старост сіл Ужгородського району Закарпатської
області, що входять до складу Тур’є-Реметівської сільської територіальної
громади:
Цубину Івана Івановича у селі Вільшинки;
Пловайко Владислава Михайловича у селах Турички,
Лумшори, Липовець, Лікіцари;
Фрайтик Мар’яну Іванівну у селі Туриця;
Шикулу Юрія Михайловича у селах Тур’я Пасіка, Раково,
Завбуч;
Цвік Йосипа Івановича у селах Порошково, Мокра, Маюрки;
Кметича Івана Івановича у селах Тур’я Бистра, Свалявка;
Юсибу Івана Михайловича у селах Тур’я Поляна, Полянська Гута.
2. Присвоїти Фрайтик Мар’яні Іванівні 13 ранг посадової особи
місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.
3. Присвоїти Кметичу Івану Івановичу 13 ранг посадової особи
місцевого самоврядування в межах шостої категорії посад.
У зв’язку з тим, що один із кандидатів на посаду старости, а саме Юсиба
Іван Михайлович є моїм двоюрідним братом, то це питання стосується мене
особисто, а тому у мене є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного
питання, що свідчить про ознаки потенційного конфлікту інтересів. Я
повідомляю сесію сільської ради, що усуваюся від обговорення даного
питання та не братиму участі у голосуванні.
Проект рішення з цього питання теж є в матеріалах сесії.
Є в когось запитання?
(Зачитується проект рішення).
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23; проти – 0; утрималися – 0; не голосував – 1,
відсутні – 3.
Вирішили: Рішення сільської ради № 11 прийняти в цілому (додається).
Девіцька Н.
Так як Мар’яна Іванівна Фрайтик та Іван Іванович Кметич вперше
приймаються на службу в органи місцевого самоврядування, запрошую їх
скласти та підписати Присягу посадової особи місцевого самоврядування.
(Фрайтик М.І. та Кметич І.І. складають Присягу та підписують її)

12. СЛУХАЛИ:
Про утворення виконавчого комітету ради, визначення його чисельності
та затвердження персонального складу.
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. Відповідно до ч. 2 ст. 51
Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» персональний склад
виконавчого комітету сільської ради затверджується радою за пропозицією
сільського голови. Відповідно до ч. 3 цієї ж статті виконавчий комітет ради
утворюється у складі сільського голови, заступників сільського голови,
керуючого справами виконавчого комітету, а також керівників відділів, інших
осіб. Відповідно до ч. 4 ст. 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», до складу виконавчого комітету сільської ради входять також за
посадою секретар відповідної ради та старости.
Проект рішення з цього питання є в матеріалах сесії.
У зв’язку з тим, що один із кандидатів на посаду члена виконкому, а
саме Юсиба Іван Михайлович є моїм двоюрідним братом, то це питання
стосується мене особисто, а тому у мене є приватний інтерес щодо вирішення
зазначеного питання, що свідчить про ознаки потенційного конфлікту
інтересів. Я повідомляю сесію сільської ради, що усуваюся від обговорення
даного питання та не братиму участі у голосуванні.
Крупчинськой Борис Юрійович – депутат сільської ради.
У зв’язку з тим, що на посаду члена виконкому Тур’є-Реметівського
сільського голови пропонується моя дружина, тому це питання стосується
мене особисто, а тому у мене є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного
питання, що свідчить про ознаки потенційного конфлікту інтересів. Я
повідомляю сесію сільської ради, що усуваюся від обговорення даного
питання та не братиму участь у голосуванні.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 2,
відсутні – 2.
ВИРІШИЛИ: Рішення сільської ради № 12 прийняти в цілому (додається).
13. Слухали: Про умови оплати праці Тур’є-Реметівського сільського
голови.
Інформувала: Девіцька Н. – сільський голова. З етичних міркувань я
хочу передати розгляд даного питання секретарю сільської ради Вороничу
Едуарду Васильовичу.
Крім цього, так як це питання стосується мене особисто і у зв’язку з цим
у мене є приватний інтерес щодо вирішення зазначеного питання, що свідчить
про ознаки потенційного конфлікту інтересів, я повідомляю сесію сільської
ради, що я усуваюся від обговорення даного питання та не братиму участі у
голосуванні.

Воронич Е.
Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006
року №268 «Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників
апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших
органів» установлення надбавок сільському голові, надання матеріальної
допомоги здійснюється у порядку та розмірах, визначених цією Постановою, у
межах затверджених видатків на оплату праці. Рішення про зазначені виплати
приймається відповідною радою.
(Зачитується проект рішення).
Є в когось запитання? Немає.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 24; проти – 0; утрималися – 0; не голосував – 1,
відсутні – 2.
Вирішили: Рішення сільської ради № 13 прийняти в цілому (додається).
Порядок денний засідання першої сесії сільської ради VІІІ скликання
вичерпано.
Девіцька Н.
Шановні депутати!
Питання порядку денного першої сесії сільської ради розглянуті і
прийняті відповідні рішення.
У кого будуть зауваження щодо ведення сесії? Немає.
Засідання першої сесії VІІІ скликання Тур’є-Реметівської сільської ради
оголошую закритим. Дякую всім за активну участь у роботі сесії.
(Звучить Державний Гімн України)

Тур’є-Реметівський сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Секретар сільської ради

Едуард ВОРОНИЧ

