
 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

          

20 жовтня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                        № 161                                                

 

Про звіт опікуна недієздатних 

підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради 

 

 

Розглянувши звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я-

Реметівського психоневрологічного інтернату Закарпатської обласної ради 

Ігнатижак О.Ю., про використання коштів недієздатних підопічних за період з 

липня по вересень 2021 року, на підставі статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату Закарпатської обласної ради Ігнатижак О.Ю., про 

використання коштів недієздатних підопічних за період з липня по вересень 2021 

року взяти до уваги (звіт додається).  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

                                                                                                             
 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

          

20 жовтня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                        № 162                                               

 

Про схвалення звіту про виконання  

бюджету Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади за 9 місяців 2021 року 

 

07557000000 

(код бюджету) 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши 

звіт по виконанню бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 

року, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити звіт по виконанню бюджету сільської територіальної громади за 

9 місяців 2021 року згідно додатків 1, 2 (додатки додаються). 

     2. Подати схвалений звіт бюджету на розгляд сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

                                                                                                             
 

 

 



Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 162 

 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради  

по загальному фонду за 9 місяців 2021 року 

 

ДОХОДИ: 

 

ККД ВИД ДОХОДІВ 

Уточнений 

план за  

9 місяців 2021 

року 

Факт 
% 

викон. 

10000000 Податкові надходження   20 226 410,00 20 567 558,42 101,69 

11000000 Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості   

13 375 600,00 12 826 064,67 95,89 

11010000 Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 

13 375 600,00 12 826 064,67 95,89 

11010100 Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів 

платника податку у вигляді 

заробітної плати 

12 771 100,00 12 193 077,18 95,47 

11010400 Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів 

платника податку інших ніж 

заробітна плата 

528 500,00 563 130,23 106,55 

11010500 Податок на доходи фізичних 

осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного 

декларування 

76 000,00 69 857,26 91,92 

13000000 Рентна плата та плата за 

використання інших 

природних ресурсів  

660 000,00 785 949,18 119,08 

13010000 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів  

660 000,00 785 761,61 119,05 

13010100 Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

210 000,00 272 665,82 129,84 



частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування  

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)  

450 000,00 513 095,79 114,02 

13030000 Рентна плата за користування 

надрами загальнодержавного 

значення 

0,00 187,57 0,00 

13030100 Рентна плата за користування 

надрами для видобування інших 

корисних копалин 

загальнодержавного значення 

0,00 187,57 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари 

та послуги   

586 700,00 679 814,80 115,87 

14040000 Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

586 700,00 679 814,80 115,87 

18000000 Місцеві податки та збори, що 

сплачуються 

(перераховуються) згідно з 

Податковим кодексом України 

5 604 110,00 6 275 729,77 111,98 

18010000 Податок на майно  2 328 610,00 2 576 552,24 110,65 

18010100 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

90 000,00 121 393,83 134,88 

18010200 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

90 250,00 93 934,30 104,08 

18010300 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, 

які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

59 640,00 110 175,12 184,73 



18010400 Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

292 000,00 391 043,34 133,92 

18010500 Земельний податок з юридичних 

осіб  

942 600,00 1 170 961,44 124,23 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  322 000,00 234 838,96 72,93 

18010700 Земельний податок з фізичних 

осіб  

283 900,00 197 728,47 69,65 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  248 220,00 256 476,78 103,33 

18030000 Туристичний збір  268 500,00 342 411,00 127,53 

18030100 Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами  

261 000,00 328 782,00 125,97 

18030200 Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами  

7 500,00 13 629,00 181,72 

18050000 Єдиний податок   3 007 000,00 3 356 766,53 111,63 

18050300 Єдиний податок з юридичних 

осіб  

394 000,00 149 891,21 38,04 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 610 000,00 3 204 005,32 122,76 

18050500 Єдиний податок з сільськогоспо-

дарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподар-

ського товаро-виробництва за 

попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 

відсотків  

3 000,00 2 870,00 95,67 

20000000 Неподаткові надходження   198 150,00 248 833,36 125,58 

21000000 Доходи від власності та 

підприємницької діяльності   

29 900,00 68 393,00 228,74 

21080000 Інші надходження   29 900,00 68 393,00 228,74 

21081100 Адміністративні штрафи та інші 

санкції  

6 900,00 7 324,00 106,14 

21081500 Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробниц-

тва та обігу алкогольних напоїв 

та тютюнових виробів  

23 000,00 61 069,00 265,52 

22000000 Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної господарської 

діяльності  

157 000,00 180 315,36 114,85 



22010000 Плата за надання 

адміністративних послуг 

40 500,00 55 762,38 137,68 

22012500 Плата за надання інших 

адміністративних послуг 

22 500,00 8 690,88 38,63 

22012600 Адміністративний збір за 

державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень  

18 000,00 47 071,50 261,51 

22080000 Надходження від орендної 

плати за користування 

цілісним майновим 

комплексом та іншим 

державним майном   

116 100,00 124 470,31 107,21 

22080400 Надходження від орендної плати 

за користування майновим 

комплексом та іншим майном, 

що перебуває в комунальній 

власності 

116 100,00 124 470,31 107,21 

22090000 Державне мито   400,00 82,67 20,67 

22090100 Державне мито, що сплачується 

за місцем розгляду та оформлен-

ня документів, у тому числі за 

оформлення документів на 

спадщину і дарування   

400,00 82,67 20,67 

24000000 Інші неподаткові надходження 

  

11 250,00 125,00 1,11 

24060000 Інші надходження   11 250,00 125,00 1,11 

24060300 Інші надходження   11 250,00 125,00 1,11 

40000000 Офіційні трансферти   78 337 909,00 78 714 709,00 100,48 

41000000 Від органів державного 

управління   

78 337 909,00 78 714 709,00 100,48 

41020000 Дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

19 947 600,00 19 947 600,00 100,00 

41020100 Базова дотація  19 947 600,00 19 947 600,00 100,00 

41030000 Субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

54 406 709,00 54 783 509,00 100,69 

41032700 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реаліза-

цію програми «Спроможна 

школа для кращих результатів» 

0,00 376 800,00 0,00 

41033900 Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам  

52 558 800,00 52 558 800,00 100,00 



41034500 Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснен-

ня заходів щодо соціально-еко-

номічного розвитку окремих 

територій 

1 847 909,00 1 847 909,00 100,00 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 

2 399 400,00 2 399 400,00 100,00 

41040200 Дотація з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з держав-

ного бюджету видатків з утри-

мання закладів освіти та охорони 

здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного 

бюджету 

2 399 400,00 2 399 400,00 100,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 

1 584 200,00 1 584 200,00 100,00 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету 

на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповід-

ної субвенції з державного 

бюджету 

142 400,00 142 400,00 100,00 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету 

на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої 

освіти «Нова українська школа» 

за рахунок відповідної субвенції 

з державного бюджету 

1 018 100,00 1 018 100,00 100,00 

41055000 Субвенція з місцевого бюджету 

на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок 

відповідної субвенції з 

державного бюджету 

423 700,00 423 700,00 100,00 

  Усього ( без урахування 

трансфертів)  

20 424 560,00 20 816 391,78 101,92 

  Усього  98 762 469,00 99 531 100,78 100,78 

 

 

 

 

 

 



ВИДАТКИ: 

 

 

КОД 

 

Установа 

План за 9 

місяців 2021 

року 

Фактично 

освоєно 

01 Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

Перечинського району Закарпатської 

областi 

9291600,00 8301111,48 

06 Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-

Реметівської сільської ради 

82723086,22 76787586,58 

08 Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

4023659,00 3556588,11 

10 Відділ культури та туризму Тур'є-

Реметівської сільської ради 

5188800,00 4048950,51 

37 Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

400400,00 291071,01 

РАЗОМ 101627545,22 92985307,69 

 

      

      

 

 

 

         Керуючий справами (секретар)  

         виконавчого комітету сільської  ради                                         Михайло БІГАН  

 

 



Додаток № 2  

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 162 

 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради  

по спеціальному фонду 9 місяців 2021 року 

 

ДОХОДИ: 

ККД Вид доходу 

07557000000 - Бюджет отг с. Тур`ї 

Ремети 

Уточнений 

план  за 9 

місяців 2021 

року 

Факт 
% 

викон. 

10000000 Податкові надходження   0,00 2 210,45 0,00 

19000000 Інші податки та збори  0,00 2 210,45 0,00 

19010000 Екологічний податок  0,00 2 210,45 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) 

0,00 858,56 0,00 

19010200 Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти  

0,00 705,49 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  

0,00 646,40 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   768 900,00 1 420 

335,63 

184,72 

24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 5 332,18 0,00 

24060000 Інші надходження   0,00 5 332,18 0,00 

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

діяльності  

0,00 5 332,18 0,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 

  

768 900,00 1 415 

003,45 

184,03 



25010000 Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством  

768 900,00 494 

540,90 

64,32 

25010100 Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю  

768 900,00 494 

540,90 

64,32 

25020000 Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ   

0,00 920 

462,55 

0,00 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 920 

462,55 

0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 18 300,00 0,00 

33000000 Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів  

0,00 18 300,00 0,00 

33010000 Кошти від продажу землі   0,00 18 300,00 0,00 

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 

0,00 18 300,00 0,00 

40000000 Офіційні трансферти   200 000,00 0,00 0,00 

41000000 Від органів державного управління   200 000,00 0,00 0,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 

200 000,00 0,00 0,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000,00 0,00 0,00 

  Усього ( без урахування трансфертів)  768 900,00 1 440 

846,08 

187,39 

  Усього  968 900,00 1 440 

846,08 

148,71 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                       Михайло БІГАН  

 

 

 

 

 

 

 

 



 

  

 

                             ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

20 жовтня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                      №  163 

 

Про схвалення внесення змін до рішення 2-ї  

сесії сільської ради від 24 грудня 2020 року  

«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік»    

(зі змінами від 25 березня, 27 квітня, 

14 липня, 26 серпня 2021 року) 

 

Відповідно до вимог п.8 ст .23 Бюджетного кодексу України, керуючись 

пп.1 п. «а» ст.28 Закону України « Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи Постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  01 вересня  2021 

року №1047-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів», рішення п’ятої сесії VІІІ скликання районної ради № 180 від 

17.09.2021 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2020 №32 

«Про районний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 05.03.2021 р., 16.04.2021 

р., 18.06.2021 р.)», рішення сьомої (позачергової) сесії VІІІ скликання 

районної ради № 193 від 13.10.2021 «Про внесення змін до рішення районної 

ради від 22.12.2020 №32 «Про районний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 

05.03.2021 р., 16.04.2021 р., 18.06.2021 р., 17.09.2021 р.)», рішення третьої 

сесії Закарпатської обласної ради від 23.09.2021 №396 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» 

(зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 29.07.2021)», висновок фінансового 

відділу Тур’є-Реметівської сільської ради від 02 березня 2021 року про обсяг 

залишку коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету 

станом на 01.01.2021 року, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Схвалити зміни до обсягу на 2021 рік: 

доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними 

розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів, спрямування 

частини залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 



бюджетам, що утворився на 01.01.2021 року, спрямування частини залишку 

коштів по загальному фонді сільської територіальної громади що утворився 

на 01.01.2021 року, спрямування частини залишку коштів по спеціальному 

фонді сільської територіальної громади (бюджету розвитку) що утворився на 

01.01.2021 року, в межах змін загального обсягу видатків, згідно з додатком 

3.1 до цього рішення; 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2. Схвалити зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Схвалити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 

до цього рішення. 

4. Схвалити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської 

територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році з гідно 

з додатком 4 до цього рішення. 

5. Схвалити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

6. Додатки 1– 5, 3.1, до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

         7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1  

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 163 

                   

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

07557000000 

     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   0,00 0,00 0 0 

18000000 Місцеві податки 0,00 0,00 0 0 

18050000 Єдиний податок   0,00 0,00 0 0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  -250 000,00 -250 000,00 0 0 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 250 000,00 250 000,00     

  Усього доходів (без урахування трансфертів)  0,00 0,00 0 0 

40000000 Офіційні трансферти   2 054 800,00 1 904 800,00 150000,00 150000,00 

41000000 Від органів державного управління   2 054 800,00 1 904 800,00 150000,00 150000,00 

41030000 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  1 505 900,00 1 505 900,00     

41032700 
 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми "Спроможна школа для кращих результатів" 1 505 900,00 1 505 900,00     

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 548 900,00 398 900,00 150 000,00 150 000,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 398 900,00 398 900,00 150 000,00 150 000,00 

Х Разом доходів 2 054 800,00 1 904 800,00 150 000,00 150 000,00 

  
 

  
        

                     Керуючий справами (секретар)  

                     виконавчого комітету сільської ради                                                                                          Михайло БІГАН 



 

Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 163                   

     

 
 

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади  

на 2021 рік 

07557000000 
    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 1184866,00 -1059900,00 2244766,00 2244766,00 

208000 

Фінансування за рахунок 

зміни залишків коштів 

бюджетів  

 

1184866,00 

 

-1059900,00 2244766,00 2244766,00 

208100 На початок періоду 1184866,00 1091276,00 93590,00 93590,00 

208400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  -2151176,00 2151176,00 2151176,00 

Х Загальне фінансування 1184866,00 -1059900,00 2244766,00 2244766,00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 
Фінансування за 

активними операціями  
1184866,00 -1059900,00 2244766,00 2244766,00 

602000 
Зміни обсягу бюджетних 

коштів 
1184866,00 -1059900,00 2244766,00 2244766,00 

602100 На початок періоду 1184866,00 1091276,00 93590,00 120590,00 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  -2151176,00 2151176,00 2151176,00 

Х Загальне фінансування 1184866,00 -1059900,00 2244766,00 2244766,00 

       
   Керуючий справами (секретар) 

   виконавчого комітету                                                                   Михайло БІГАН                                    

 

 

 



   

 

     

Додаток 3                 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 163 

 

Розподіл видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік (із змінами) 

    07557000000 

                код бюджету 

            
   

 
           

 (грн)  

Код 

Програмн

ої класи 

фікації 

видатків 

та креди 

тування 

місцевого 

бюджету 

Код  

ТПК

ВКМ

Б 

Код 

ФКВ

МБ 

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 

з  них 

видатки 

розвитку 
усього  

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживанн

я 

з  них 

видатки 

розвитку оплата              

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комуналь

ні послу 

ги та енер 

гоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100000 01   
Сільська рада (головний 

розпорядник) 

10 944 000,00 10 894 500,00 7 189 100,00 864 700,00 49 500,00 4 184 874,53 4 084 874,53 100 000,00     4 084 874,53 15 128 874,53 

0110000 01   
Сільська рада (відповідальний 

виконавець)  

10 944 000,00 10 894 500,00 7 189 100,00 864 700,00 49 500,00 4 184 874,53 4 084 874,53 100 000,00     4 084 874,53 15 128 874,53 

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 

9 883 500,00 9 883 500,00 7 177 100,00 274 700,00               9 883 500,00 

0113210 3210 1050 
Організація проведення 

громадськиз робіт 

15 000,00 15 000,00 12 000,00                 15 000,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

48 000,00 48 000,00                   48 000,00 

0114082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 

25 000,00 25 000,00                   25 000,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 

810 000,00 810 000,00   590 000,00               810 000,00 

0116090 6090 0620 

Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства 

38 000,00 38 000,00                   38 000,00 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із 

землеустрою 

49 500,00       49 500,00             49 500,00 

0117150 7150 0422 

Реалізація програм у галузі 

лісового господарства і 

мисливства 

25 000,00 25 000,00                   25 000,00 



0617363 7363 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій 

          3 388 773,00 3 388 773,00       3 388 773,00 3 388 773,00 

0117367 7367 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів  в рамках реалізації 

заходів спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості 

          552 471,53 552 471,53       552 471,53 552 471,53 

0117461 7461 0456 

Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг  та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів місцевого 

бюджету 

50 000,00 50 000,00       143 630,00 143 630,00       143 630,00 193 630,00 

0118340 8340 0540 
Природоохоронні заходи за 

рахунок цільових фондів 

          100 000,00   100 000,00       100 000,00 

0600000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 

110 837 386,22 110 837 386,22 83 037 147,00 3 118 300,00   12 259 656,15 11 294 456,15 965 200,00     11 294 456,15 123 087 042,37 

0610000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

110 837 386,22 110 837 386,22 83 037 147,00 3 118 300,00   12 259 656,15 11 294 456,15 965 200,00     11 294 456,15 123 087 042,37 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 
15 209 360,00 15 209 360,00 10 778 087,00 758 460,00   1 074 200,00 169 000,00 905 200,00     169 000,00 16 283 560,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами  загальної 

середньої освіти 

16 969 940,00 16 969 940,00 9 745 800,00 2 259 540,00   60 000,00   60 000,00       17 029 940,00 

0611031 1031 0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами  загальної 

середньої освіти 

71 436 300,00 71 436 300,00 58 684 500,00                 71 436 300,00 

0611041 1041 0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами  загальної 

середньої освіти 

          1 435 413,15 1 435 413,15       1 435 413,15 1 435 413,15 

0611061 1061 0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами  загальної 

середньої освіти 

3 825 386,00 3 825 386,00 1 438 000,00     2 700 276,00 2 700 276,00       2 700 276,00 6 525 662,00 

0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

1 100 000,00 1 100 000,00 900 000,00                 1 100 000,00 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших  

закладів у сфері освіти 

1 395 200,00 1 395 200,00 960 000,00 100 300,00               1 395 200,00 

0611142 1142 0990 
Інші програми та заходи у сфері 

освіти 

10 000,00 10 000,00                     

0611171 1171 0990 

Співфінансування заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію 

програми "Спроможна школа для 

кращих результатів" 

          150590,00 150590,00       150590,00 150590,00 



0611172 1172 0990 

Виконання заходів в рамках 

реалізації програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" 

за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам 

          1505900,00 1505900,00       1505900,00 1505900,00 

0611181 1181 0990 

Співфінансування  заходів, що 

реалізуються за рахунок субвенції 

з державного бюджету місцевим 

бюджетам на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова 

українська школа" 

          72 500,00 72 500,00       72 500,00 72 500,00 

0611182 1182 0990 

Виконання заходів спрямованих 

на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої 

освіти "Нова українська школа" 

за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам 

250 300,00 250 300,00 17 810,00     767 800,00 767 800,00       767 800,00 1 018 100,00 

0611200 1200 0990 

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам  на надання 

державної підтримки особам  з 

особливими потребами 

158 900,00 158 900,00 130 250,00     79 900,00 79 900,00       79 900,00 238 800,00 

0611210 1210 0990 

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного бюджету  

місцевим бюджетам  на надання 

державної підтримки особам  з 

особливими потребами 

467 000,22 467 000,22 382 700,00     249 305,00 249 305,00       249 305,00 716 305,22 

0615062 5062 0810 

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, які 

здійснюють фізкультурно-

стортивну діяльність в регіоні 

15 000,00 15 000,00                   15 000,00 

0617363 7363 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих 

територій 

      

    831 097,00 831 097,00       831 097,00 831 097,00 

0617380 7380 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів за рахунок інших 

субвенцій з державного 

бюджету 

      
    3 332 675,00 3 332 675,00       3 332 675,00 3 332 675,00 

      

в т.ч. за рахунок коштів 

субвенції з місцевого бюджету на 

соціально-економічний розвиток 

Закарпатської області за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

      

    3 332 675,00 3 332 675,00       3 332 675,00 3 332 675,00 

1000000 10   
Відділ культури та туризму 

(головний розпорядник) 

5 869 400,00 5 869 400,00 4 261 700,00 303 100,00   177 000,00 117 000,00 60 000,00   10 000,00 117 000,00 6 046 400,00 

1010000 10   
Відділ культури та туризму 

(відповідальний  розпорядник) 

5 869 400,00 5 869 400,00 4 261 700,00 303 100,00   177 000,00 117 000,00 60 000,00   10 000,00 117 000,00 6 046 400,00 



1014030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 

бібліотек 

1 285 200,00 1 285 200,00 958 400,00 83 600,00               1 285 200,00 

1010160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

558 500,00 558 500,00 420 000,00 10 000,00   27 000,00 27 000,00       27 000,00 585 500,00 

1014060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів центрів 

дозвілля  та інших клубних 

закладів 

1 958 400,00 1 958 400,00 1 270 200,00 192 200,00   47 000,00 47 000,00       47 000,00 2 005 400,00 

1011080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти  

мистецькими школами 

2 067 300,00 2 067 300,00 1 613 100,00 17 300,00   103 000,00 43 000,00 60 000,00   10 000,00 43 000,00 2 170 300,00 

0800000 08   

Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я (головний 

розпорядник)  

5 464 900,00 5 464 900,00 2 829 700,00 76 700,00               5 325 400,00 

0810000 08   

Відділ  соціального захисту та 

охорони здоров'я (відповідальний 

виконавець)  

5 464 900,00 5 464 900,00 2 829 700,00 76 700,00               5 325 400,00 

0812111 2111 0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 

831 000,00 831 000,00                   831 000,00 

0812144 2144 0763 

Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет 

423 700,00 423 700,00                   284 200,00 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 

280 000,00 280 000,00                   280 000,00 

0813104 3104 1020 

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем проживання 

громадян, які не здатні до 

самообслуговування у зв'язку з 

похилим віком, хворобою, 

інвалідністю  

3 087 400,00 3 087 400,00 2 369 700,00 72 200,00               3 087 400,00 

0813160 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 

242 100,00 242 100,00                   242 100,00 

0810160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

600 700,00 600 700,00 460 000,00 4 500,00               600 700,00 

3700000 37   
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник)  

537 500,00 537 500,00 395 000,00     271 900,00 74 200,00       271 900,00 809 400,00 

3710000 37   
Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець)  

537 500,00 537 500,00 395 000,00     271 900,00 74 200,00       271 900,00 809 400,00 



3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

537 500,00 537 500,00 395 000,00     20 000,00 20 000,00       20 000,00 557 500,00 

3719760 9760 0180 

Субвенція з місцевого бюджету на 

реалізацію проектів 

співробітництва між 

територіальними громадами 

          197700,00         197700,00 197700,00 

3719770 9770 0180 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету 

          54200,00 54200,00       54200,00 54200,00 

Х Х Х УСЬОГО 
133 653 186,22 133 603 686,22 97 712 647,00 4 362 800,00 49 500,00 16 893 430,68 15 570 530,68 1 125 200,00   10 000,00 15 768 230,68 150 546 616,90 

  
  

            

                   Керуючий справами (секретар)  

                   виконавчого комітету сільської ради                                                                                           Михайло БІГАН 

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   
 

     

Додаток 3.1                 

   

 

      

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 163 
 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                                                                                         

(У межах змін до обсягу доходів, Спрямування частини залишку коштів по загальному фонді  бюджету сільської територіальної громади, що утворився 

на 01.01.2021 року, Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 

року, спрямування частини залишку коштів по спеціальному фонді сільської територіальної громади (бюджету розвитку),  що утворився на 01.01.2021 

року,  зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади в межах змін загального обсягу видатків)  

07557000000  

            код бюджету 
 

            
                               (грн)  

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код  

ТПКВК

МБ 

Код 

ФКВМ

Б 

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 

з  них 

видатки 

розвитку 
усього  

у тому          

числі бюджет 

розвитку 

видатки 

спожив

ання 

з  них 

видатки 

розвитку оплата              

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплат

а 

праці 

комуналь

ні послу 

ги та 

енерго 

носії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів: 

І.У межах змін до обсягу доходів 398900,00 398900,00 0,00 0,00 0,00 1655900,00 1655900,00 0,00 0,00 0,00 1655900,00 2054800,00 

0100000 1   Сільська рада (головний розпорядник) 
200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 350000,00 

0110000 01   Сільська рада (відповідальний виконавець)  
200000,00 200000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 150000,00 0,00 0,00 0,00 150000,00 350000,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської рад 

200000,00 200000,00             

 

    200000,00 

0117363 7363 0490 

Виконання інвестиційних пректів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

          50000,00 50000,00   

 

  50000,00 50000,00 

0117367 7367 0490 

Виконання інвестиційних проектів  в рамках 

реалізації заходів спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у сільській місцевості 

          100000,00 100000,00   

 

  100000,00 100000,00 

0600000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 

198900,00 198900,00 0,00 0,00   1505900,00 1505900,00 0,00 0,00 0,00 1505900,00 1704800,00 

0610000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 

198900,00 198900,00 0,00 0,00   1505900,00 1505900,00 0,00 0,00 0,00 1505900,00 1704800,00 



0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами  

загальної середньої освіти 

198900,00 198900,00                   198900,00 

0611172 1172 0990 

Виконання заходів в рамках реалізації програми 

"Спроможна школа для кращих результатів" за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам 

0,00         1505900,00 1505900,00       1505900,00 1505900,00 

ІІ. Спрямування частини залишку коштів по загальному фонді  бюджету 

сільської територіальної громади, що утворився на 01.01.2021 року 
15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 

0100000 1   Сільська рада (головний розпорядник) 15 000,00 15 000,00 0,00     0,00 0,00       0,00 15 000,00 

0110000 01   Сільська рада (відповідальний виконавець)  15 000,00 15 000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 15 000,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської 

рад 

15 000,00 15 000,00       0 0         15 000,00 

IІI. Спрямування залишку коштів по спеціальному фонді сільської 

територіальної громади (бюджету розвитку), що утворився на 01.01.2021 року 
          93590,00 93590,00 0,00 0,00 0,00 93590,00 93590,00 

0600000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
          93590,00 93590,00 0,00 0,00 0,00 93590,00 93590,00 

0610000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 
          93590,00 93590,00 0,00 0,00 0,00 93590,00 93590,00 

0611171 1171 0990 

Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" 

          93590,00 93590,00       93590,00 93590,00 

III. Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 року 
486000,00 486000,00 0,00 0,00 0,00 590276,00 590276,00 0,00 0,00 0,00 590276,00 1076276,00 

0600000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
486000,00 486000,00 0,00 0,00 0,00 590276,00 590276,00 0,00 0,00 0,00 590276,00 1076276,00 

0610000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 
486000,00 486000,00 0,00 0,00 0,00 590276,00 590276,00 0,00 0,00 0,00 590276,00 1076276,00 

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 
486000,00 486000,00 0,00     590276,00 590276,00       590276,00 1076276,00 

ІV. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територільної громади в 

межах змін загального обсягу видатків 
-55000,00 -55000,00 3754500,00 41000,00 0,00 55000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 0,00 

0100000 01   Сільська рада (головний розпорядник) 466 000,00 466 000,00 4160000,00                 466000,00 

0110000 01   Сільська рада (відповідальний виконавець)  466 000,00 466 000,00 4160000,00                 466000,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення діяльності 

обласної ради, районної ради, районної у місті ради 

(у разі її створення), міської, селищної, сільської 

рад 

466 000,00 466 000,00 4160000,00                 466000,00 

0600000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
-100000,00 -100000,00 -100000,00 51000,00   0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00 

0610000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту  (відповідальний 

виконавець) 
-100000,00 -100000,00 -100000,00 51000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -100000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти           -1000,00 -1000,00       -1000,00 -1000,00 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами  

загальної середньої освіти 
-100000,00 -100000,00 -100000,00 51000,00   -56000,00 -56000,00       -56000,00 -156000,00 



0611171 1171 0990 

Співфінансування заходів, що реалізуються за 

рахунок субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" 

          57000,00 57000,00       57000,00 57000,00 

1000000 10   
Відділ культури та туризму (головний 

розпорядник) 
-421000,00 -421000,00 -300000,00 -10000,00   55000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 -366000,00 

1010000 10   
Відділ культури та туризму (відповідальний  

розпорядник) 
-421000,00 -421000,00 -300000,00 -10000,00 0,00 55000,00 55000,00 0,00 0,00 0,00 55000,00 -366000,00 

1010160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

    -5 000,00                   

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -183000,00 -183000,00 -150000,00                 -183000,00 

1014060 4060 0828 

Забезпечення діяльності палаців і будинків 

культури, клубів центрів дозвілля  та інших клубних 

закладів 
-12000,00 -12000,00       12000,00 12000,00       12000,00 0,00 

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти  мистецькими школами  -226000,00 -226000,00 -150000,00 -10000,00   43000,00 43000,00       43000,00 -183000,00 

3700000 37   Фінансовий відділ (головний розпорядник)  0,00 0,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3710000 37   Фінансовий відділ (відповідальний виконавець)  0,00 0,00 -5 500,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

0,00   -5 500,00                 0,00 

Х Х Х УСЬОГО 844900,00 844900,00 3754500,00 41000,00 0,00 2394766,00 2394766,00 0,00 0,00 0,00 2394766,00 3239666,00 

  

 

 

 

 

 

 

  

                            

              Керуючий справами (секретар) 

              виконавчого комітету сільської ради                                                                                             Михайло БІГАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 4   
до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 163 

 

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської територіальної громади на здійснення заходів із будівництва, 

реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури 

за об'єктами у 2021 році         
07557000000 

      код бюджету 

      

    
 

   
(грн) 

Код 

Програ

мної 

класифі

кації 

видаткі

в та кре 

дитуван

ня міс 

цевого 

бюджет

у 

Код 

ТПК

ВКМ

Б 

Код 

ФКВ

МБ 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Найменування об’єкта будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи 

Загальна 

тривалість 

будівницт

ва (рік 

початку і 

завершенн

я) 

Загальна 

вартість 

будівницт

ва, 

гривень 

Рівень 

викон

ання 

робіт 

на 

почато

к 

бюдже

тного 

період

у, % 

Обсяг 

видатків 

бюджету 

розвитку, 

які спря-

мовуються 

на будів-

ництво 

обєкта у 

бюджетно

му періоді,  

гривень 

Рівень  

готовн

ості 

об'єкт

а на 

кінець 

бюдже

тного 

період

у, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 1   
Сільська рада (головний 

розпорядник) 
    6923204,00   150000,00   

0110000 01   
Сільська рада (відповідальний 

виконавець)  
    6923204,00   150000,00   

0117363 7363 0490 

Виконання інвестиційних пректів 

в рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

    6923204,00   150000,00   

        

Реконструкція будівлі клубу під соціально- 

культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) 

с. Мокра, 60 Перечинського району. 

2018-2021 6923204,00 85 50000,00 100 



Коригування 

        

Амбулаторія загальної практики сімейної 

медицини в с. Тур’я Пасіка, 

вул.Турянська - будівництво 

2019-2021 7001934,00 86 100000,00 100 

0600000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 
    1504497,00   54276,00   

0610000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 
    1504497,00   54276,00   

0611061 1061 0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

    1504497,00   54276,00   

        

Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика на території Тур’я 

Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я 

Бистра, вул.. Духновича,66  Перечинського 

району Закарпатської області 

2021 1560497,00   110276,00 100 

    

Технічні умови на електропостачання по 

будівництву спортивного залу Раківської 

гімназії 

 -56000,00  -56000,00  

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 204 276,00 Х 

 
  

                    Керуючий справами (секретар) 

               виконавчого комітету сільської ради                                                                                          Михайло БІГАН 
  



  

Додаток 5             

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 163 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 

07557000000 
       код бюджету 

       I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

        

(грн) 

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - надавача міжбюджетного трансферту 
Усього 

1 2 3 

  I. Трансферти до загального фонду бюджету                                 1904800,00 

  Субвенції з державного бюджету 1505900,00 

41032700 

 Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію програми "Спроможна 

школа для кращих результатів" 

1505900,00 

  Субвенції з місцевого бюджету 398900,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 198900,00 

7100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 198900,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000,00 

7312200000 Районний бюджет Ужгородського району 200 000,00 

  II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 150 000,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 150 000,00 

7312200000 Районний бюджет Ужгородського району 150 000,00 

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 2 054 800,00 

Х загальний фонд 1 904 800,00 

Х спеціальний фонд 150 000,00 

 
        



 

 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

        

(грн) 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / 

Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

Усього 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

      0,00 

      0 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

      0,00 

      0,00 

Х Х 
УСЬОГО за розділами I, II, у тому 

числі: 
0,00 

Х Х загальний фонд 0,00 

Х Х спеціальний фонд 0,00 

  

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету                                                                Михайло БІГАН  

        

 

 



 

  

 

 

                             ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

20 жовтня 2021 року                         Тур’ї  Ремети                                    №  164 

 

Про затвердження Плану заходів  

щодо складання проекту бюджету  

Тур’є-Реметівської сільської  

територіальної громади на 2022 рік  

 

  Керуючись статтею 751 Бюджетного кодексу України, статтею 28 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розпорядженням голови 

обласної державної адміністрації «Про план заходів щодо складання проекту 

обласного бюджету на 2022 рік» № 840 від 22.09.2021 року, з метою організації 

роботи на кожній стадії бюджетного процесу на місцевому рівні, виконавчий 

комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити План заходів щодо складання проекту бюджету Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади (далі – місцевого бюджету) на 

2022 рік  згідно з додатком 1. 

2. Керівникам бюджетних установ та організацій, відділам сільської ради 

забезпечити виконання Плану заходів.  

3. Начальнику фінансового відділу сільської ради (Оксана ЛЕВКО) 

провести організаційну роботу з виконання плану заходів та спільно із 

головними розпорядниками бюджетних коштів місцевого бюджету забезпечити 

своєчасне складання проекту місцевого бюджету. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Олександру КРУПЧИНСЬКУ.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                                                           Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету  

сільської ради від 20.10.2021 № 164 
 

ПЛАН ЗАХОДІВ 

щодо складання проекту місцевого бюджету 

 

№  

з/п 
Зміст заходів 

Термін 

виконання* 

 

Відповідальні за 

виконання** 

1.  Доведення до головних розпорядників  

бюджетних коштів особливостей складання 

розрахунків до проекту місцевого бюджету 

та прогнозних обсягів міжбюджетних 

трансфертів на плановий рік 

в триденний 

термін 

після їх 

отримання 

Фінансовий  

відділ сільської 

ради  

2.  Доведення до головних розпорядників 

бюджетних коштів: 

- прогнозних обсягів міжбюджетних 

трансфертів, врахованих у проекті 

державного бюджету, схваленого Кабінетом 

Міністрів України; 

- методики їх визначення 

в триденний 

термін після їх 

отримання 

Фінансовий  

відділ сільської 

ради 

3.  Доведення до головних розпорядників 

бюджетних коштів: 

- інструкції з підготовки бюджетних 

запитів; 

- граничних показників видатків місцевого 

бюджету та надання кредитів з місцевого 

бюджету; 

- інструктивного листа щодо організаційних 

та інших вимог, яких зобов’язані дотриму-

ватися всі розпорядники бюджетних коштів   

до 25 жовтня Фінансовий  

відділ сільської 

ради 

4.  Складання та подання до фінансового 

відділу сільської ради бюджетних запитів  

до 5 листопада Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

5.  Здійснення аналізу бюджетних запитів, 

отриманих від головних розпорядників 

бюджетних коштів, та прийняття рішення 

щодо включення їх до пропозиції проекту 

місцевого бюджету 

до 22 листопада Фінансовий  

відділ сільської 

ради 

6.  
Підготовка проекту рішення сільської ради 

про місцевий бюджет з додатками згідно з 

типовою формою, затвердженою 

відповідним наказом Мінфіну, і матеріалів, 

передбачених статтею 76 Бюджетного 

кодексу України, та подання його 

виконавчому комітету сільської ради  

до 10 грудня Фінансовий  

відділ сільської 

ради 

7.  Схвалення проекту рішення сільської ради 

про місцевий бюджет  

до 17 грудня Виконавчий 

комітет сільської 

ради 



 
 

8.  
Направлення схваленого проекту рішення 

про місцевий бюджет до сільської ради 

 

в дводенний 

термін після 

схвалення  

Виконавчий 

комітет сільської 

ради 

9.  Розміщення бюджетних запитів на 

офіційних сайтах або оприлюднення їх в 

інший спосіб 

не пізніше ніж 

через три робочі 

дні після 

схвалення 

проекту рішення 

сільської ради про 

місцевий бюджет 

виконавчим 

комітетом 

сільської ради 

Головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 

10.  Оприлюднення проекту рішення сільської 

ради про місцевий бюджет, схваленого 

виконавчим комітетом сільської ради 

в терміни 

відповідно до 

чинного 

законодавства до 

дати його 

розгляду на сесії 

ради 

Виконавчий 

комітет сільської 

ради 

11.  Доопрацювання проекту рішення сільської 

ради про місцевий бюджет з урахуванням 

показників обсягів міжбюджетних 

трансфертів, врахованих у проекті 

державного бюджету, прийнятому 

Верховною Радою України у другому 

читанні та у проекті обласного бюджету 

після прийняття 

проекту 

державного 

бюджету у 

другому читанні 

Фінансовий відділ 

сільської ради 

12.  Супровід розгляду проекту рішення про 

місцевий бюджет на постійних комісіях та 

на сесії сільської ради 

до 25 грудня Фінансовий відділ 

сільської ради, 

головні 

розпорядники 

бюджетних 

коштів 
13.  Оприлюднення рішення сільської ради про 

місцевий бюджет на плановий рік на 

офіційному веб-сайті 

у десятиденний 

строк з дня його 

прийняття 

сільська рада 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                 Михайло БІГАН 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

          

20 жовтня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                           № 165                                               

 

Про зміни в складі адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 

На підставі підпункту 4 пункту б) частини 1 статті 38 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити новий персональний склад адміністративної комісії при ви-

конавчому комітеті Тур’я-Реметівської ради VІІ скликання згідно додатку № 1 до 

рішення. 

2. Визнати додаток №2 рішення виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 12 від 26.01.2021 p. такими, що втратив чинність. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 



                                                                                                                         Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 20.10.2021 № 165 

 

 

СКЛАД 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті  

Тур’є-Реметівської сільської ради  
 
 

Голова адміністративної комісії : 

Туряниця Олеся Іванівна    – заступник керуючого справами виконкому сільської  

                                                  ради, начальник відділу правової та кадрової роботи 

                                                        сільської ради;                                 

                                              

Заступник голови адміністративної комісії: 

      Чомоляк Любомир Мирославович  – начальник відділу житлово-комунального        

                                                                      господарства, транспорту та благоустрою  

                                                                      сільської ради; 

 

Секретар адміністративної комісії: 

Машкаринець Надія Михайлівна  –  головний спеціаліст відділу правової та   

                                                               кадрової роботи сільської ради;  

 

Члени адміністративної комісії: 

Цвік Віктор Іванович – начальник відділу соціального захисту населення та  

                                       охорони здоров’я сільської ради;  

Діянич Сергій Михайлович – депутат сільської ради; 

Дзамулич Юрій Іванович – депутат сільської ради; 

Фекета Михайло Михайлович – депутат сільської ради; 

Данило Олександра Володимирівна  – головний спеціаліст відділу житлово-

комунального господарства, транспорту та 

благоустрою сільської ради; 

Гарагонич Леся Василівна – головний спеціаліст відділу документообігу,   

                                                організаційної, інформаційної роботи та звернень   

                                                громадян  

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської  ради                                         Михайло БІГАН 
 

 

 
 



 
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

          

20 жовтня 2021 року                        Тур’ї  Ремети                                         № 166                                                

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Гажак Галини Юріївни,  

щодо  надання її синові, громадянину  Гажак Богдану Юрійовичу, 24.08.2006 р.н., 

мешканцю с. Полянська Гута, вул. Центральна, 49, статусу особи, що проживає в 

населеному пункті, якому надано статус гірського, керуючись статтею 5 Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», статтями 51, 52 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

  1. Надати  громадянину  Гажак  Богдану Юрійовичу 2006 р. н.,  мешканцю с. 

Полянська Гута, вул. Центральна, буд. № 49, який зареєстрований в с. Полянська 

Гута, вул. Центральна, буд. № 49  з 09.06.2008 року статус особи, яка проживає в 

населеному пункті  (с. Полянська Гута)  якому надано статус гірського відповідно 

до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

     1.1. У разі зміни місця проживання громадянина Гажак Богдана Юрійовича, 

статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського 

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту сіл Тур’я 

Поляна, Полянська Гута Івана Юсибу.  

 

 

 

Сільський голова                                                              Надія ДЕВІЦЬКА                                                

 
 

                              



 

 

 

  

 
                             

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ                                           
 

20 жовтня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                            № 167    

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадянки Опачко Маргарити 

Петрівни, 06.10.1955 р. н., мешканки с. Тур’я Бистра, вул. І. Франка,  139, 

громадянки Касинець Ганни Іванівни, 19.10.1968 р. н., мешканки  с. Тур’я Бистра, 

вул. І. Франка, 88, громадянина  Крупчинського Петра Юрійовича, 16.04.1961 р. 

н., мешканця с. Вільшинки, 23, громадянина Ворожильника Михайла Федоровича, 

27.09.1961 р. н., мешканця с. Лумшори, вул. Приозерна, 10, щодо надання їм 

статусу особи, що проживає в населеному  пункті, якому надано статус гірського, 

керуючись статтею 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні», статтями 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати  громадянці  Опачко Маргариті Петрівні, 1955 р. н., мешканці с.  

Тур’я Бистра, вулиця І. Франка, будинок № 139, яка зареєстрована в с. Тур’я 

Бистра, вулиця І. Франка, будинок № 139 з 15.09.2020 р., статус особи, яка 

проживає в населеному пункті  (с. Тур’я Бистра), якому надано статус гірського 

відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

          1.1. У разі зміни місця проживання громадянки Опачко Маргарити Петрівни, 

статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського 

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

2. Надати  громадянці  Касинець Ганні Іванівні, 1968 р. н., мешканці с. Тур’я  

Бистра, вулиця І. Франка, будинок № 88, яка зареєстрована в с. Тур’я Бистра, 

вулиця І. Франка, будинок № 88 з 11.03.2021 р., статус особи, яка проживає в 

населеному пункті  (с. Тур’я Бистра), якому надано статус гірського відповідно до 

Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 



 

 

 

          2.1. У разі зміни місця проживання громадянки  Касинець Ганни Іванівни, 

статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського 

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

3. Надати  громадянину Крупчинському  Петру Юрійовичу, 1961 р. н.,   

мешканцю с.  Вільшинки, будинок № 23, який зареєстрований   в  с. Вільшинки, 

будинок  № 23  з 24.03.2021  р., статус особи, яка проживає  в населеному пункті 

(с. Вільшинки), якому надано статус гірського відповідно до Закону України «Про 

статус гірських населених пунктів в Україні». 

         3.1. У разі зміни місця проживання громадянина Крупчинського Петра 

Юрійовича, статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус 

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

4. Надати  громадянину Ворожильнику Михайлу Федоровичу, 1961 р. н.,   

мешканцю с.  Лумшори, вул. Приозерна, будинок № 10, який зареєстрований   в  

с. Лумшори, вул. Приозерна, будинок  № 10  з 19.11.2019  р., статус особи, яка 

проживає  в населеному пункті (с. Лумшори), якому надано статус гірського 

відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

         4.1. У разі зміни місця проживання громадянина Ворожильника Михайла 

Федоровича, статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус 

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  старосту сіл Тур’я 

Бистра, Свалявка Івана Кметича, старосту села Вільшинки Івана Цубину та 

старосту сіл Турички, Ликицари, Лумшори, Липовець Владислава Пловайка. 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА                                                                



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                             РІШЕННЯ                                         
 

20  жовтня 2021 року                Тур’ї  Ремети                                         №  168 
 

Про надання матеріальної  

допомоги на поховання 
 

         На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження порядку надання допомоги на 

поховання  деяких  категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася  поховати  померлого», Програми соціального захисту  

найменш захищених верств населення Тур’є-Реметівської територіальної 

громади  на 2021 рік, розглянувши заяву  Скубенич Ганни Іванівни, жительки   

с.Тур’ї Ремети, Штимака Михайла Михайловича, жителя с.Порошково та 

Дякулич Ольги Василівни, жительки с.Тур’я Пасіка щодо надання допомоги 

на поховання, на виконання повноважень у сфері соціального захисту 

населення, виконавчий комітет  Тур’є-Реметівської сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати допомогу на поховання  у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень  

Скубенич Ганні Іванівні, жительці  с.Тур’ї  Ремети, вул.8 Березня, 37, яка 

здійснила поховання свого чоловіка Скубенича Юрія Васильовича, який 

помер 27 вересня 2021 року (свідоцтво про смерть  серії І-ФМ №311440),  на 

день смерті не працював, не отримував  допомогу по безробіттю та не був 

отримувачем пенсії за віком/інвалідністю.  

2. Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень  

Штимаку Михайлу Михайловичу, жителю с.Порошково, вул. Зерновська, 5 

яка здійснив поховання свого брата Штимака Ярослава Михайловича, який 

помер 20 серпня 2021 року (свідоцтво про смерть серії І-ФМ №308675), на 

день смерті не працював, не отримував допомогу по безробіттю та не був 

отримувачем пенсії за віком/інвалідністю. 

3. Надати допомогу на поховання у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень 

жительці Дякулич Ольги Василівни, жительці с.Тур’я Пасіка, вул. Турянська, 

4, яка здійснила поховання свого сина Дякулича Олександра Васильовича, 

який помер 17 вересня 2021 року (свідоцтво про смерть серії І-ФМ №311435),  

на день смерті не працював, не отримував допомогу по безробіттю та не був 

отримувачем пенсії за віком/інвалідністю.  

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради  

профінансувати названі видатки у порядку передбаченому Програмою 

соціального захисту найменш захищених верств населення Тур’є-Реметівської 

територіальної громади на 2021 рік. 

 
 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 



   
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

20 жовтня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                      №  169 
 

 

Керуючись пунктом 3 статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 30 вересня 2015 року № 775 «Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій», з метою організації належної роботи щодо 

створення та використання місцевого матеріального резерву для запобігання 

і ліквідації надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру та їх 

наслідків, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської  сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити Порядок створення та використання місцевого 

матеріального резерву Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, згідно з 

додатком № 1 (додається). 

2. Затвердити номенклатуру та обсяги місцевого матеріального резерву 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, згідно з додатком № 2 

(додається). 

3. Під час створення резервів дотримуватись вимог постанови Кабінету 

Міністрів України від 30 вересня 2015 р. № 775 «Про затвердження Порядку 

створення та використання матеріальних резервів для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій». 

    4. Провідному спеціалісту з питань ведення військового обліку та 

цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради Мадяр Ю.М.: 

    4.1. Щоквартально проводити аналіз номенклатури, норм накопичення 

місцевого матеріального резерву Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, що 

Про номенклатуру та обсяги місцевого 

матеріального резерву Тур’є-

Реметівської  сільської територіальної 

громади для запобігання і ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій 

  



забезпечать проведення невідкладних робіт пов'язаних з ліквідацією 

можливих надзвичайних ситуацій техногенного і природного характеру на 

території громади. 

    4.2. Щокварталу до 20 числа останнього місяця поточного кварталу 

надавати до облдержадміністрації звіт про стан накопичення, зберігання та 

використання місцевого матеріального резерву за встановленою формою 10/1 

резерв. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

КОРОЛЯ. 

  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

20.10.2021 № 169 

 

П О Р Я Д О К 

створення та використання місцевого  матеріального  резерву Тур’є-

Реметівської сільської  територіальної громади  для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 

 

І. Загальні положення. 

1. Цей Порядок розроблено відповідно до вимог статті 98 Кодексу 

цивільного захисту, постанови Кабінету Міністрів України від 30 вересня 

2015 року № 775 «Про затвердження Порядку створення та використання 

матеріальних  резервів для запобігання і ліквідації надзвичайних ситуацій», з 

метою організації належної роботи щодо створення та використання 

місцевого  матеріального  резерву  Тур’є-Реметівської  сільської  

територіальної громади  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, здійснення контролю за його наявністю. 

2. Порядок визначає основні напрямки створення і використання 

місцевого матеріального  резерву Тур’є-Реметівської сільської  територіаль-

ної громади  для запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій у 

сільській ланці територіальної  підсистеми Єдиної державної системи  

цивільного захисту (далі ЄДСЦЗ). 

3. Матеріальним резервом є будівельні матеріали, пальне, 

продовольство, та інші матеріально-технічні цінності,  призначені для 

проведення невідкладних відновних робіт і заходів, спрямованих на 

запобігання,  ліквідацію надзвичайних ситуацій техногенного і природного 

характеру та їх наслідків. 

4. Провідний спеціаліст з ведення військового обліку та цивільного 

захисту виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечує 

створення, збереження, розподіл місцевого матеріального резерву для 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій і ліквідації їх наслідків, а 

також проведення заходів з життєзабезпечення постраждалого населення і 

надання йому матеріальної та фінансової допомоги. 

 

ІІ. Створення матеріальних резервів 

1. Матеріальний резерв громади (далі – матеріальний резерв) 

створюється виконавчим комітетом сільської ради для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

2. Створення, утримання та поновлення матеріального резерву 

здійснюється за рахунок коштів бюджету Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади за встановленими нормами та відповідно до місцевої 

програми, затвердженої у встановленому порядку рішенням сільської ради. 



Створення, утримання та поновлення матеріальних резервів може 

здійснюватися також за рахунок добровільних пожертвувань фізичних і  

юридичних осіб,  благодійних організацій та об’єднань громадян, інших, не 

заборонених законодавством джерел. 

3. Матеріальний резерв створюється заздалегідь, з метою використання 

його у разі загрози виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

характеру, ліквідації цих надзвичайних ситуацій та їх наслідків. 

Номенклатура та обсяги матеріального резерву та місця розміщення 

накопиченого резерву визначається та затверджується рішенням сільської 

ради. 

Матеріальні резерви створюються, виходячи з максимальної гіпотетичної 

(прогнозованої) надзвичайної ситуації, характерної для громади, а також  

передбаченого обсягу  робіт з ліквідації її наслідків. 

4. Матеріальні резерви розміщуються на складах, базах приватних 

підприємців з якими укладаються відповідні угоди. 

5. Матеріальні цінності, що закладені до матеріального резерву громади, 

повинні мати сертифікат відповідності на весь нормативний термін їх 

зберігання. 

6. Поновлення резерву, який був використаний під час ліквідації 

надзвичайних ситуацій, здійснюється за рахунок коштів, передбачених у 

резервному фонді бюджету Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади. 

 

ІІІ. Використання матеріального резерву. 

1. Матеріальний резерв Тур’є-Реметівської  сільської територіальної 

громади використовується тільки для: 

1) здійснення запобіжних заходів у разі загрози виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

2) ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

3) проведення невідкладних відновних робіт і заходів; 

4) надання громадянам, постраждалим від наслідків надзвичайних 

ситуацій, одноразової матеріальної допомоги для забезпечення їх 

життєдіяльності; 

5) розгортання та утримання тимчасових пунктів проживання та 

харчування постраждалих громадян; 

6) забезпечення пально-мастильними та іншими витратними 

матеріалами транспортних засобів підприємств та громадян, залучених для 

евакуації постраждалого населення із зони надзвичайної ситуації та 

можливого ураження. 

2. Матеріальні резерви залучаються для ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації місцевого рівня, а також у разі недостатньої наявності 

місцевого чи об’єктового матеріального резерву, чи повного його 

використання, залучається матеріальний резерв за зверненням керівника 

сільської ланки територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ. 



Залучення матеріального резерву для проведення заходів, пов'язаних із 

запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру, здійснюється на основі даних моніторингу, 

експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою 

недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та 

природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків. 

3. Використання матеріального резерву здійснюється на підставі 

рішення виконавчого комітету сільської ради з подальшим затвердженням на 

сесії. 

4. Видача, використання, списання цінностей або повернення майна 

довготривалого використання здійснюється на підставі рішення сільської 

ради з подальшим оформленням необхідних документів (актів, накладних, 

нарядів, звітів тощо) згідно з вимогами законодавства з питань фінансово-

господарської діяльності. 

  

ІV. Звітність, контроль та відповідальність. 

1. Провідний спеціаліст з питань ведення військового обліку та 

цивільного захисту сільської ради: 

1) здійснює постійний моніторинг стану матеріального резерву та 

інформує щокварталу Управління  цивільного захисту облдержадміністрації 

у відповідності до форми 10/1резерв; 

2) несе відповідальність за створення матеріального резерву та цільове 

його використання; 

3) контролює та здійснює збір даних щодо створення, накопичення, 

збереження та розподіл об’єктових матеріальних резервів. 

2. Керівники суб’єктів господарювання, на складах яких перебувають 

матеріальні резерви, повинні щороку проводити перевірку наявності, якості, 

умов зберігання, готовності до використання матеріальних цінностей. 

3. Посадові особи за надання недостовірної або неправдивої інформації 

стосовно стихійного лиха, аварій, катастроф, несуть відповідальність, 

встановлену чинним законодавством. 

                                                 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 



       Додаток №2  

до рішення виконавчого  

комітету Тур’є-Реметівської   сільської ради 

120.10.2021 № 169 

 

Номенклатура  та обсяги місцевого  матеріального  резерву  Тур’є-

Реметівської сільської  територіальної громади  для запобігання і 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій 
 

№ з/п Найменування Од. виміру 
Норма 

накопичення 

Орієнтована 

ціна, грн 

Сума, тис.  

грн 

1. Засоби радіаційного, хімічного та біологічного захисту 

Засоби захисту органів дихання: 

 
- протигази ГП-7; шт 50 450 22,5 

 

-протигази ППФ (маски 

 ПМ-88); 
шт 50 800 40,0 

 

- фільтруючі коробки  

(типу «А», «Г», «В», «КД», 

«СО», універсальні); 

 

шт 

 

 

30 

200 6,0 

 
- респіратори типу РУ - 60 шт 50 80,5 4,025 

 

Засоби захисту шкіри типу 

Л-1 
к-т 10 700 7,0 

Прилади спец.контролю: 

 

-радіометр –дозиметр МКС-

05  

 шт 

 
 1  1100 

 1,1 

 

2. Засоби енергопостачання 

1. 
Електростанції: 

- освітлювальні (до 8 кВт) 

  

к-т 

  

2 

  

15000 

  

30,0 

3. Засоби обігріву 

1 Обігрівачі твердопаливні к-т 7 600 4,2 

2 Обігрівачі на рідкому паливі к-т 1 3350 3,35 

3 Обігрівачі електричні к-т 1 4000 4,0 

4. Речове  майно 

1 Намети великі (10м*6м) к-т 1 40000 40,0 

2 
Намети малі (5м*5м та 

менше) 
к-т 1 20000 20,0 

3 Ліжко-розкладачка шт 7 500 3,5 

4 Матраци, подушки к-т 7 160 1,12 

5 Костюм бавовняний к-т 8 500 4,0 

6 Білизна натільна к-т 8 100 0,8 

7 Білизна постільна к-т 8 120 0,96 

8 Ковдра шт 7 120 0,84 

9 Лампи гасові шт 5 96 0,48 

5. Засоби для організації харчування 

1 Кухня польова к-т 1 20000 20,0 



2 Термоса шт 5 1500 7,5 

3 Побутовий посуд к-т 50 34 1,7 

4 Відра шт 10 16 0,16 

5 Одноразовий посуд к-т 500 10 5,0 

6. Паливно – мастильні матеріали 

1 Автобензин т 1 19000 19,0 

2 Дизельне паливо т 1 19000 19,0 

7. Засоби загальногосподарського призначення 

1 Кабель освітлювальний м 100 5,1 0,51 

2 Кабель силовий м 50 18,4 0,92 

3 Листи асбесто – цементні шт 10 33,3 0,33 

4 Мішки шт 100 6 0,6 

5 Скло кв.м 10 105 1,05 

6 Плівка поліетиленова кв.м 10 31 0,31 

7 Кущорізи шт 1 8500 8,5 

8 Лопати шт 25 42 1,05 

9 Сірники (10 пач. в упаковці) уп 10 5 0,05 

10 Мило шт 15 4 0,06 

11 
Євроруберойд (бікроеласт, 

склоеласт) 
шт 40 50 2,0 

12 Лампи електричні LED  шт  20  40  0,80 

8. Засоби пожежогасіння 

1 Мотопомпи од 1 12200 12,2 

2 Пожежні рукави (Д -51-77) м 60 60 3,6 

3 Костюм термостійкий  к-т 3 7700 23,1 

4 Шолом ШПМ шт 3 2000 6,0 

9. Засоби рятування на воді 

1 Човни надувні (без моторів) шт 1 25000 25,0 

2 Рятувальні жилети шт 3 360 1,08 

3 Рятувальні круги шт 2 350 0,7 

10. Засоби медичного забезпечення 

1 
Респіратор типу «Росток 3-

2» 
шт 25 36 0,9 

2 Маска гігієнічна шт 150 2 0,3 

3 Оприскувач ручний шт 3 91 0,273 

4 Медичні засоби         

 
- бинт шт 100 6 0,6 

 
- пакет для перев’язки шт 5 7 0,035 

 
- шприц шт 20 5 0,25 

 

- захисний робочий 

комбінезон 

шт 

 
25 300 

7,5 

 

 
- рукавички нітрилові шт 500 3 1,5 

 
- бахіли шт 50 6 0,3 

 
- окуляри захисні шт 50 50 2,5 

 
-респіратори типу FFP2 шт 100 150 15,0 

 
-респіратори типу FFP3  шт 100 180 18,0 

5 
Захисна одежа, костюм 

полівінілхлорид 
шт 10 50 0,5 

6 
Комплект одягу 

протиепідемічний № 1 
к-т 10 150 1,5 

7 Дезінфікуючі засоби літ 50 20 1,0 



(формалін, натрій гіпохлоріт, 

інші) 

1. Засоби забезпечення аварійних робіт 

1 Бензопила шт 1 4200 4,2 

2 Зварювальний апарат шт 1 4000 4,0 

3 Мегафон шт 1 500 0,5 

4 Перфоратор шт. 1 2400 2,4 

Всього                                                                                    415,453 

  

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

          

20 жовтня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                         № 170                                                

 

Про затвердження інформаційних та 

технологічних карток адміністративних  

послуг, що надаються через Центр надання 

адміністративних послуг 

 

На підставі Закону України «Про адміністративні послуги», рішення Тур’є-

Реметівської сільської ради від 14.07.2021 № 184 «Про  внесення змін до рішення 

п’ятої сесії VІІІ скликання Тур’є-Реметівської сільської ради №124 від 25.03.2021 

року «Про перелік адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської сільської 

ради «Центр надання адміністративних послуг», керуючись статтями 27, 30-34, 

37¹, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити інформаційні та технологічні картки адміністративних 

послуг, що надаються через відділ Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» згідно з додатком № 1. 

2. Оприлюднити затверджені інформаційні картки адміністративних 

послуг, що надаються через відділ Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради.  

3. Координацію роботи щодо виконання цього рішення покласти на 

начальника відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр надання 

адміністративних послуг» Іванну МАЦО. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира КОРОЛЯ. 

 

 

 

Сільський голова                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                          РІШЕННЯ                                          
 

20 жовтня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                             № 171                                               

 

Про затвердження проектів «Капітальний ремонт 

вул. Зерновської від вул. Центральної до мосту 

в с. Порошково, Перечинський район, Закарпатська 

область» та «Капітальний ремонт вул. Шевченка  

км 0+534 – км 1+184 в с. Тур’я-Ремета  

Перечинського району»   

 

Розглянувши робочі проекти «Капітальний ремонт вул. Зерновської від вул. 

Центральної до мосту в с. Порошково, Перечинський район, Закарпатська 

область» та «Капітальний ремонт вул. Шевченка км 0+534 – км 1+184 в с. Тур’я-

Ремета Перечинського району», враховуючи експертні звіти (позитивні) №34069 

від 21.04.2021 року та №07-0249-19 від 03.05.2019 року, керуючись статтею 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити проект «Капітальний ремонт вул. Зерновської від вул. 

Центральної до мосту в с. Порошково, Перечинський район, Закарпатська 

область» з такими техніко-економічними показниками: 

          - Загальна кошторисна вартість будівництва                

            (в поточних цінах станом на 20.04.2021 р.) – 610,921 тис. грн. 

          -  в тому числі будівельні роботи                        – 459,032  тис. грн. 

          -  інші витрати                                                       – 151,889  тис. грн. 

2. Призначити фізичну особу підприємця Шабелу Олександра Михайловича 

відповідальним за здійсненням технічного нагляду реалізації проєкту 

«Капітальний ремонт вул. Зерновської від вул. Центральної до мосту в с. 

Порошково, Перечинський район, Закарпатська область». 

3. Затвердити проект «Капітальний ремонт вул. Шевченка км 0+534 – км 

1+184 в с. Тур’я-Ремета Перечинського району» з такими техніко-економічними 

показниками: 



          - Загальна кошторисна вартість будівництва                

            (в поточних цінах станом на 06.09.2021 р.) – 2398,526 тис. грн. 

          -  в тому числі будівельні роботи                        – 1929,615  тис. грн. 

          -  інші витрати                                                       –   468,911  тис. грн. 

4. Призначити фізичну особу підприємця Владику Богдана Васильовича 

відповідальним за здійсненням технічного нагляду реалізації проєкту 

«Капітальний ремонт вул. Шевченка км 0+534 – км 1+184 в с. Тур’я-Ремета 

Перечинського району». 

 

 

 

 

Сільський голова                                                         Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

          

20 жовтня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                        № 172                                                

 

Про затвердження протоколу №2 від 

18.10.2021 р. засідання комісії  з  формування 

пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування у 2021 році коштів субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету на 

проєктні, будівельно-ремонтні роботи, 

придбання житла та приміщень для розвитку 

сімейних та інших форм виховання, 

наближених до сімейних, забезпечення 

житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа та 

списків дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, які 

перебувають на квартирному обліку 

 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 

на проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, 

підтримку малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа; Порядку підтримки малих 

групових будинків; Порядку виплати грошової компенсації за належні для 

отримання житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, затверджених Постановою Кабінету 

Міністрів України від 26 травня 2021 року № 615, Наказу Міністерства  розвитку 

громад  та територій України від 10 вересня 2021 року № 230 «Про показники 

опосередкованої вартості спорудження житла за регіонами України», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 



1. Затвердити протокол №2 від 18.10.2021 р. засідання Комісії з формування 

пропозицій стосовно потреби щодо спрямування у 2021 році коштів субвенції з 

державного бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні 

роботи, придбання житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на 

квартирному обліку (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Тур’є-Реметівської сільської ради 

Віктора ЦВІКА.  

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

                                                                                                             
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                                          РІШЕННЯ                                          
 

20 жовтня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                             № 173                                               

 

Про затвердження кошторисної частини 

проєктної документації  «Реконструкція  

будівлі клубу під соціально-культурний центр 

(клуб, бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60  

Перечинського району. Коригування»  
 

Розглянувши кошторисну частину проєктної документації за робочим 

проєктом «Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, 

бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60 Перечинського району. Коригування», враховуючи 

позитивний експертний звіт № 36980 від 18.10.2021 року, керуючись статтею 31 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити кошторисну частину проєктної документації за робочим 

проєктом «Реконструкція будівлі клубу під соціально-культурний центр (клуб, 

бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60 Перечинського району. Коригування» з такими 

техніко-економічними показниками: 

          - Загальна кошторисна вартість будівництва                

         (в поточних цінах станом на 18.10.21р.) – 5062,790 тис. грн. 

                -  в тому числі будівельні роботи         – 4681,059  тис. грн. 

                - устаткування, меблі, інвентар            –        0,000  тис. грн. 

                -  інші витрати                                        –    381,731  тис. грн. 

 Із загальної  кошторисної вартості виконано 4849,6 тис. грн, в тому числі: 

будівельні роботи – 4529,981 тис. грн, устаткування, меблі, інвентар – 0,0 тис.грн., 

інші витрати – 319,619 тис. грн. 

2. Призначити фізичну особу підприємця Ткаченко Миколу Івановича 

відповідальним за здійсненням технічного нагляду будівництва даного об’єкту.  

 

 

Сільський голова                                                         Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 


