УКРАЇНА
Тур’є-Реметівська сільська рада
Ужгородського району
Закарпатської області
ПРОТОКОЛ
другої сесії VІІІ скликання
(перше пленарне засідання)
с. Тур’ї Ремети

17.12.2020 року
15.00 год.
Всього обрано депутатів ради: 26 чол.
Присутні на сесії: 22 депутати
(список додається),
старости Тур’є-Реметівської
сільської ради

Голова: Девіцька Надія Павлівна Тур’є-Реметівський сільський голова
Секретар: Воронич Едуард Васильович – секретар ради
Із 26 депутатів сільської ради VІІІ скликання присутні 22. Відповідно
до пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сесія ради є повноважною.
Сільський голова оголосила про відкриття другої сесії сільської ради
VІІІ скликання.
(Звучить Державний Гімн України)
Девіцька Н. П. запропонувала обрати секретарем сесії секретаря
сільської ради Воронич Е. В. Пропозиція підтримана одноголосно.
Сільський голова оголосила повідомлення про утворення в Тур’єРеметівській сільській раді VІІІ скликання фракції політичної партії
Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина». Персональний склад: Белей Ганна
Станківна, Готра Іван Іванович, Гулей-Шикула Ольга Федорівна, Дьондя
Олеся Василівна, Машкаринець Васена Василівна, Петрішка Микола
Іванович. Уповноваженим представником депутатської фракції є ГулейШикула Ольга Федорівна.

Вирішили: інформацію про утворення в Тур’є-Реметівській сільській
раді VІІІ скликання фракції політичної партії Всеукраїнське об’єднання
«Батьківщина» взяти до відома.
Запрошено депутатів Круцей Мирослава Михайловича та Лижечко
Юрій Юрійович скласти Присягу депутата Тур’є-Реметівської сільської ради
VIII.
(депутат Круцей М. М., та Лижечко Ю. Ю., складають Присягу)
Обговорення порядку денного та регламенту роботи засідання
другої сесії сільської ради VІІІ скликання.
Доповідає: Девіцька Н. П., сільський голова.
Порядок денний та регламент роботи сесії розданий депутатам для
попереднього ознайомлення.
Голосували за пропозицію сільського голови Девіцької Н. П.:
1) Провести другу сесію у два пленарні засідання – 17.12.2020 року та
24.12.2020 року.
2) Прийняти проект порядку денного засідання другої сесії сільської
ради VІІІ скликання за основу.
3) Затвердити порядок денний в цілому.
4) Затвердити регламент роботи засідання другої сесії сільської ради
VІІІ скликання.
Голосували за порядок денний за основу: за – 22; проти – 0; утрималися – 0;
не голосували – 0, відсутні - 5.
Голосували за порядок денний роботи сесії в цілому: за – 22; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні - 5.
Голосували за регламент роботи сесії: за – 22; проти – 0; утрималися – 0; не
голосували – 0, відсутні - 5.
Порядок денний другої сесії сільської ради VІІІ скликання:
1. Про затвердження Регламенту Тур’є-Реметівської сільської ради.
2. Про початок реорганізації Вільшинківської,
Порошківської,
Туричківської, Турицької, Тур’є-Бистрянської, Тур’є-Пасіцької, Тур’єПолянської
сільських рад Перечинського району Закарпатської
області шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області.
3. Про затвердження структури виконавчих органів Тур’є-Реметівської
сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих
органів на 2021 рік.

4. Про створення відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської
сільської ради та затвердження Положення про відділ освіти, молоді та
спорту Тур'є-Реметівської сільської ради.
5. Про зміну засновника, назви та затвердження Положення про
комунальну установу Центр надання соціальних послуг Тур'єРеметівської сільської ради в новій редакції.
6. Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального
закладу «Тур’є-Реметівська дитяча школа мистецтв» Тур’єРеметівської сільської ради в новій редакції.
7. Про виготовлення печаток виконавчого комітету Тур’є-Реметівської
сільської ради.
8. Про затвердження Плану діяльності
регуляторних актів на 2021 рік.

з

підготовки

проектів

9. Про внесення змін до рішення 32-ї сесії VII скликання від 20 грудня
2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» (із змінами 14 лютого
2020 року, 30 березня 2020 року, 30 червня 2020 року, 14 серпня 2020
року, 25 вересня 2020 року, 13 жовтня 2020 року), (07308512000 код
бюджету)
10.Про створення комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’єРеметівської сільської ради».
11. Про надання згоди на прийняття закладів дошкільної та загальної
середньої освіти у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської
ради.
12. Про затвердження структури та граничної чисельності працівників
Комунальної установи Центр надання соціальних послуг Тур’єРеметівської сільської ради.
13. Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тур’єРеметівської сільської ради у 2021 році.
14. Про організацію харчування здобувачів освіти у закладах загальної
середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської ради у 2021 році.
15. Про Програму розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека
Тур’є-Реметівської сільської ради» як інформаційного та культурного
центру сільської територіальної громади на 2021 - 2022 роки.Про

Комплексну Програму профілактики злочинності на території Тур’єРеметівської ТГ на 2021 – 2023 роки.
16.Про Комплексну Програму профілактики злочинності на території
Тур’є-Реметівської СТГ на 2021-2023 роки.
17. Про Програму фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО
Перечинщини» на 2021 рік.
18. Про Програму соціального захисту найменш захищених верств
населення Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на
2021 рік.
19. Про надання згоди на прийняття комунальної установи «Інклюзивноресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області
до комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради.
20. Про надання згоди на прийняття КНП «Перечинський районний
Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної
ради Закарпатської області до комунальної власності Тур’єРеметівської сільської ради.
21. Про внесення змін до рішення 32-ї сесії VІІ скликання від 20 грудня
2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» (із змінами 14 лютого
2020 року, 30 березня 2020 року, 30 червня 2020 року, 14 серпня 2020
року, 25 вересня 2020 року,13 жовтня 2020 року, 17 грудня 2020
року).
22. Про внесення змін до рішення сільської ради № 159 від 22 грудня
2019 року «Про бюджет Вільшинківської сільської ради на 2020 рік».
23. Про внесення змін до рішення 38-ї сесії Тур’я-Пасіцької сільської
ради VІІ скликання від 16 грудня 2019 року «Про сільський бюджет
на 2020 рік» (із змінами 20 лютого 2020 року, 25 червня2020 року,11
серпня 2020 року, 17 грудня 2020 року).
24. Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади.
25. Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну
власність Тур’є-Реметівської сільської ради.
26. Про створення кадрового резерву Тур’є-Реметівської сільської ради та
порядок його формування.

Регламент роботи першого пленарного засідання другої сесії
сільської ради VІІІ скликання:
-

доповідь з питань порядку денного - до 10 хв.;
співдоповіді – до 7 хв.;
запитання та відповіді на них по доповіді і співдоповідях - до 1 хв.;
обговорення доповіді - до 5 хв.;
виступи в обговоренні - до 5 хв.

Сільський голова запропонувала винести на розгляд першого пленарного
засідання питання з 1 по 9 включно порядку денного.
Голосували одноголосно.
РОЗГЛЯД ПИТАНЬ ПОРЯДКУ ДЕННОГО
СЛУХАЛИ:
Про затвердження Регламенту Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 21 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 5.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 14 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, Туричківської, Турицької, Тур’є - Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, Тур’є-Полянської
сільських рад Перечинського району Закарпатської області шляхом
приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району
Закарпатської області.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 15 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:

Про затвердження структури виконавчих органів Тур’є-Реметівської
сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів
на 2021 рік.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 16 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про створення відділу освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської
сільської ради та затвердження Положення про відділ освіти, молоді та
спорту Тур'є-Реметівської сільської ради.
Інформував: Цапик В. – завідувач сектору освіти, молоді та спорту
Перечинської райдержадміністрації.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 17 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про зміну засновника, назви та затвердження Положення про
комунальну установу Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської
сільської ради в новій редакції.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 18 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про зміну засновника, назви та затвердження Статуту комунального
закладу «Тур’є-Реметівська дитяча школа мистецтв» Тур’є-Реметівської
сільської ради в новій редакції.
Інформувала: Козак О. – керівник закладу «Тур’я-Реметівська дитяча
музична школа».

Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 19 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про виготовлення печаток виконавчого комітету Тур’є - Реметівської
сільської ради.
Інформував: Біган М. – керуючий справами виконавчого комітету Тур’єРеметівської сільської ради.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 20 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів
регуляторних актів на 2021 рік.
Інформував: Біган М. – керуючий справами виконавчого комітету Тур’єРеметівської сільської ради.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 20 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 6.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 21 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення 32-ї сесії VII скликання від 20 грудня
2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» (із змінами 14 лютого 2020
року, 30 березня 2020 року, 30 червня 2020 року, 14 серпня 2020 року, 25
вересня 2020 року, 13 жовтня 2020 року), (07308512000 код бюджету)
Інформувала: Коряк М. – завідувач відділом обліку та звітності – головний
бухгалтер.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.

Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 22 прийняти в цілому
(додається).
Порядок денний першого пленарного засідання другої сесії сільської
ради VІІІ скликання вичерпано.

Сільський голова

Секретар сільської ради

Надія ДЕВІЦЬКА

Едуард ВОРОНИЧ

