
                                                                      

 

  
У К Р А Ї Н А 

 

Тур’є-Реметівська сільська  рада 

Ужгородського району 

Закарпатської області 

 

П Р О Т О К О Л 

Другої сесії  VІІІ скликання 

(друге пленарне засідання) 

 

 

 с. Тур’ї Ремети                                                                             24.12.2020 року 

                                                                                             15.00 год.  

                                                                 Всього обрано депутатів ради: 26 

чол. 

                                                                 Присутні на сесії: 20 депутатів 

                                                                                         (список додається) 

 

 

                                                                                                                                                              

 Голова:     Девіцька Надія Павлівна - Тур’є-Реметівський сільський голова 

 Секретар: Воронич Едуард Васильович – секретар ради 

Із 26 депутатів сільської ради VІІІ скликання присутні 20. Відповідно 

до  пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» сесія ради є правоможною.   

Сільський голова оголосила про відкриття другого пленарного 

засідання другої сесії VIII скликання. 

Сільський голова оголосила повідомлення про утворення в Тур’є-

Реметівській сільській раді VІІІ скликання фракції політичної партії «Слуга 

народу». Персональний склад: Круцей Мирослав Михайлович, Талабішка 

Тетяна Ярославівна, Фейса Степан Степанович, Ігнатик Сергій 

Миколайович, Пашко Михайло Михайлович. Уповноваженим представником 

депутатської фракції є Круцей Мирослав Михайлович. 

Вирішили: інформацію про утворення в Тур’є-Реметівській сільській 

раді VІІІ скликання фракції політичної партії «Слуга народу» взяти до 

відома. 

 

 

 



Порядок денний другої сесії сільської ради VІІІ скликання: 

 

1. Про створення комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради». 

 

2.  Про надання згоди на прийняття закладів дошкільної та загальної  

середньої освіти у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

 

3.  Про затвердження структури та граничної чисельності працівників 

Комунальної установи Центр надання соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

 

4.  Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тур’є-

Реметівської сільської ради у 2021 році. 

 

5.  Про організацію харчування здобувачів освіти  у закладах загальної 

середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської ради у 2021 році. 

 

6.  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’є-

Реметівської ТГ на 2021 – 2023 роки. 

 

7. Про Комплексну Програму профілактики злочинності на території 

Тур’є-Реметівської СТГ на 2021-2023 роки.  

 

8.  Про Програму фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО 

Перечинщини» на 2021 рік. 

 

9.  Про Програму соціального захисту найменш захищених верств 

населення Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 

2021 рік. 

 

10. Про надання згоди на прийняття комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області 

до комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради.  

 

11. Про надання згоди на прийняття КНП «Перечинський районний 

Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної 

ради Закарпатської області до комунальної власності Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

 

12. 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). 

 

13. Про внесення змін до рішення сільської ради № 159 від 22 грудня 

2019 року «Про бюджет Вільшинківської сільської ради на 2020 рік».  

 

14. 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).  

 

15. Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади. 

 

16. Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну 

власність Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

17. Про створення кадрового резерву Тур’є-Реметівської сільської ради та 

порядок його формування. 

    

Регламент роботи 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 17 включно порядку денного. 

  Голосували одноголосно. 

 

 

СЛУХАЛИ: 

 Про створення комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради». 

Інформував: Біган М.  – керуючий справами виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

          Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 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 № 23 прийняти в цілому 

(додається). 



 

СЛУХАЛИ: 

        Про надання згоди на прийняття закладів дошкільної та загальної  

середньої освіти у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Інформував: Цапик В. – завідувач сектору освіти Перечинської 

райдержадміністрації. 

          Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 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 № 24 прийняти в цілому 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

       Про затвердження структури та граничної чисельності працівників 

Комунальної установи Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Інформувала: Янцо І. – директор Перечинського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

          Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 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 № 25  прийняти в цілому 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тур’є-

Реметівської сільської ради у 2021 році. 

Інформував: Цапик В.  – завідувач сектору освіти райдержадміністрації. 

Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 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 №  26  прийняти в цілому 

(додається). 

  

СЛУХАЛИ: 

Про організацію харчування здобувачів освіти  у закладах загальної 

середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської ради у 2021 році. 

Інформував: Цапик В. – завідувач сектору освіти Перечинської райдерж-

адміністрації. 



Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 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 № 27 прийняти в цілому 

(додається). 

 

ВИСТУПИЛА: 

         Белей Г.  - депутат сільської ради з пропозицією проекти рішень  з 

питань за №28,  №29,  №30,  №31, порядку денного прийняти  без 

обговорень.  

         Голосували за прийняття проектів рішень з питань за № 28,  № 29,  

№ 30, № 31 порядку денного  без обговорень: за -  20 депутатів + 1 сільський 

голова. 

         Голосували за прийняття проекту рішень, без обговорення за 

основу та прийняття рішень в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський 

голова; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 6. 

Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного 

голосування додається. 

Вирішили:  

          1. Рішення сільської ради № 28 «Про Програму розвитку комунального 

закладу «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» як 

інформаційного та культурного центру сільської територіальної громади 

на 2021 - 2022 роки», прийняти в цілому (додається). 

2. Рішення сільської ради № 29 «Про Комплексну Програму 

профілактики злочинності на території Тур’є-Реметівської СТГ на 2021 – 

2023 роки», прийняти в цілому (додається). 

            3. Рішення сесії сільської ради № 30 «Про Програму фінансової 

підтримки ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини» на 2021 рік», прийняти 

в цілому (додається). 

          4. Рішення сесії сільської ради № 31  «Про Програму соціального 

захисту найменш захищених верств населення Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік», прийняти в цілому (додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

Про надання згоди на прийняття комунальної установи «Інклюзивно-

ресурсний центр» Перечинської районної ради Закарпатської області до 

комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Інформував: Цапик В. – завідувач сектору освіти Перечинської 

райдержадміністрації. 

         Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 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 № 32 прийняти в цілому 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

       Про надання згоди на прийняття КНП «Перечинський  районний Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради 

Закарпатської області до комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

Інформувала: Янцо І. – директор Перечинського районного 

територіального центру соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг). 

         Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 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 № 33 прийняти в цілому 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

        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). 

Інформувала: Коряк М. – головний бухгалтер, завідувач відділом 

бухгалтерського обліку та звітності сільської ради. 

        Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 19 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0; 

утрималися – 0; не голосував – 1; відсутні – 6. 

Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного 

голосування додається. 

Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 34 прийняти в цілому 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

         Про внесення змін до рішення сільської ради № 159 від 22 грудня 2019 

року «Про бюджет Вільшинківської сільської ради на 2020 рік».  

Інформувала: Коряк М. – головний бухгалтер, завідувач відділом 

бухгалтерського обліку та звітності сільської ради. 

         Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0; 

утрималися – 0; не голосувало – 0; відсутні – 6. 



Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного 

голосування додається. 

Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 35 прийняти в цілому 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

         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).  

Інформувала: Коряк М. – головний бухгалтер, завідувач відділом 

бухгалтерського обліку та звітності сільської ради. 

          Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0; 

утрималися – 0; не голосувало – 0; відсутні – 6. 

Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного 

голосування додається. 

Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 36 прийняти в цілому 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

          Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади. 

Інформувала: Коряк М. – головний бухгалтер, завідувач відділом 

бухгалтерського обліку та звітності сільської ради. 

Виступили: Пашко М. – депутат сільської ради. 

Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0; 

утрималися – 0; не голосувало – 0; відсутні – 6. 

Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного 

голосування додається. 

Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 37 прийняти в цілому 

(додається). 

 

СЛУХАЛИ: 

         Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну 

власність Тур’є - Реметівської сільської ради. 

Інформував: Грицик М. – заступник начальника відділу у Перечинському 

районі головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області. 

         Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0; 

утрималися – 0; не голосувало – 0; відсутні – 6. 

Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного 

голосування додається. 

Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 38 прийняти в цілому 

(додається). 

 



СЛУХАЛИ: 

Про створення кадрового резерву Тур’є-Реметівської сільської ради та 

порядок його формування. 

Інформував: Біган М. – керуючий справами виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

          Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття 

рішення в цілому: за – 20 депутатів + 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 № 39 прийняти в цілому 

(додається). 

 

Порядок денний другого пленарного засідання другої сесії  сільської 

ради VІІІ скликання вичерпано. 
 

Сільський голова оголосила про закриття сесії. 

 

      (Звучить Державний Гімн України) 

 

   

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Едуард ВОРОНИЧ 
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