
 

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

РОЗПОРЯДЖЕННЯ 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКОГО СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 

 

Від 19.04.2021 року  № 44/02-03 

с. Тур’ї Ремети  

 

Про проведення 6 сесії Тур’є-Реметівської  

сільської ради VIII скликання 

  

 Відповідно до пункту 8 частини 4 статті 42 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись частиною 4 статті 46 цього закону: 

 

1. Провести 6 сесію Тур’є-Реметівської сільської ради VIII скликання 27 

квітня 2021 року. 

2. Внести на розгляд 6 сесії наступні питання прядку денного: 

 

1. Про Програму розвитку малого і середнього підприємництва на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 - 2023 роки. 

 

2. Про Програму розвитку земельних відносин та охорони земель на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 - 2023 роки. 

 

3. Про Програму проведення науково-дослідної роботи по визначенню 

експлуатаційних запасів та можливих щорічних об’ємів заготівлі плодів 

чорниці звичайної, брусниці, малини, ожини, шипшини, листя брусниці і м’яти, 

суцвіття бузини, квітки малини, трави чебрецю на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

 

4. Про затвердження Положення про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської 

ради.  

 

5. Про затвердження Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності. 

 

6. Про внесення змін до Положення про відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

 

7. Про затвердження Структури клубних закладів відділу культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 



8. Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктів оренди 

комунальної власності, затвердженого  рішенням  п’ятої  сесії  VIII скликання 

№ 99 від 25.03.2021 року. 

 

9. Про затвердження  зразка - опису іменних печаток керівника та 

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

адміністративних послуг» 

 

10. Про затвердження графіку роботи та часу прийому суб’єктів звернень 

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

послуг». 

 

11. Про затвердження середньозаготівельних цін на другорядні лісові 

матеріали та побічні лісові користування у 2021 – 2022 роках. 

 

12. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів 

цивільного стану. 

 

13. Про проведення інвентаризації земель комунальної  власності Тур'є-

Реметівської сільської ради. 

 

14. Про внесення змін до рішення сільської ради від 24.12.2020 року № 37 

«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік» 

(зі змінами від 25.03.2021 року № 97).  

 

15. Про погодження проєкту регуляторного акта – рішення сільської ради 

«Про  встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'є-Реметівської 

сільської ради».  

 

16. Про затвердження технічних документацій  із землеустрою, проєктів 

відведення земельних ділянок призначених  для будівництва та обслуговування  

житлових будинків, господарських будівель і споруд та передачу земельних 

ділянок у власність. 

 

17. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського 

господарства та передачу земельних ділянок у власність. 

 

18. Про проведення земельних торгів у формі аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки. 

 

19. Про припинення права користування земельними ділянками  для ведення 

особистого селянського господарства за добровільною згодою громадян. 

 

20. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для розміщення, будівництва, 



експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії. 

 

21. Про надання дозволу на розроблення проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

 

22. Про внесення змін у рішення 26-ї сесії Порошківської сільської ради VII 

скликання № 551 від 07.11.19 року «Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії». 

 

23. Про надання дозволу на поділ та розроблення проєктів відведення 

земельних ділянок у власність для ведення особистого селянського 

господарства. 

 

24. Про надання дозволу на виготовлення детального плану території для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

 

25. Про надання дозволу на виготовлення детального плану кварталу 

житлової забудови с. Вільшинки урочище «Жбирик».  

 

26. Про надання дозволу на розроблення проєктів відведення земельних 

ділянок  у власність для  будівництва  і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд. 

 

27. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для ведення особистого селянського 

господарства в оренду гр. Горзову В. П. 

 

28. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність.  

 

29. Про розгляд заяв громадян Лоскій Г. В., Гапак Ю. М., Пекар О. В.  

3. Головам постійних депутатських комісій організувати роботу з розгляду 

питань, що виносяться на порядок денний, вивчити їх та надати висновки. 

4. Роботу 6 сесії Тур’є-Реметівської сільської ради розпочати о 10:00 год. в 

сільському клубі с. Тур’ї Ремети. 

5. Розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

 

 

 Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 


