
 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                 № 62 

 

Про звіт опікуна недієздатного 

підопічного Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради 

 

 

Розглянувши звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного 

інтернату Закарпатської обласної ради Ігнатижак О. Ю., опікуна недієздатного 

підопічного Потапенка Геннадія Михайловича, який помер, про використання 

коштів недієздатного підопічного за період квітень 2021 року, на підставі     

статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату 

Ігнатижак О. Ю., опікуна недієздатного підопічного Потапенка Геннадія 

Михайловича, який помер, про використання коштів недієздатного 

підопічного за період квітень 2021 року взяти до уваги (звіт додається).  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                            Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                 № 63 

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Гутника Євгена Васильовича, 

1961 р.н.,  мешканця  с. Тур’я Бистра, вул. **** з **** р., щодо надання йому 

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

гірського, керуючись статтею 5 Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні», статей 51, 52 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати гр. Гутник Євгену Васильовичу, ****, мешканцю с. Тур’я 

Бистра, вул. ****, який зареєстрований у с. Тур’я Бистра, вул. ****  з  **** 

року 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 гр. Гутника Євгена Васильовича, 

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 у селах  

Тур’я Бистра, Свалявка  І. Кметича.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

Від 20 травня 2021 року            Тур’ї  Ремети                                 № 64 

                                              

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяву гр. Лібра Ганни Василівни, **** р.н., 

мешканки с. Лікіцари, вул. **** з **** р., щодо надання їй 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 гр. Лібра Ганні Василівні, **** р.н., мешканці  с. Лікіцари,         

вул****, яка зареєстрована в с. Лікіцари, вул. Шевченка,    ****  з **** року 

статус особи, яка проживає в населеному пункті    (с. Лікіцари),  якому надано 

статус гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні». 

  1.1. У разі зміни місця проживання гр. Лібра Ганни Василівни, 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 

Турички, Лікіцари, Липовець, Лумшори В. Пловайка. 

 

 

 

Сільський голова                                                               Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року            Тур’ї  Ремети                                 № 65 

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянки Петюшки Ганни 

Петрівни щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту 

будівництва на земельній ділянці, яка є у її приватній власності, керуючись 

Тимчасовим порядком реалізації експериментального проєкту з присвоєння 

адрес об’єктам будівництва  та  об’єктам  нерухомого майна,  на підставі 

підпункту 10 пункту б) частини 1 статті 30 та статті 37 Закону України «Про 

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

сільської ради   

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на  земельній ділянці 

площею 0,0898 га (кадастровий номер 2123285000:01:003:0037), поштову 

адресу: Україна, Закарпатська область, Ужгородський (Перечинський) район, 

село Тур’я Бистра, вулиця **** . 

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

Бистра, Свалявка І. Кметича. 

 

  

 

 

Сільський голова                                                              Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                 № 66 

                                            

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

 

Розглянувши службову  записку першого заступника сільського голови 

О. Крупчинської про присвоєння поштової адреси будівлі амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, керуючись статтею 30 Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» 

та статтею 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

розташованій на  земельній ділянці площею 0,4193 га  (кадастровий номер 

2123286300:03:001:0026), поштову адресу: Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський (Перечинський) район, село Тур’ї  Ремети, вулиця **** . 

2.  Контроль за виконанням цього рішення  покласти на першого 

заступника сільського голови О. Крупчинську та начальника  відділу житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою Л. Чомоляка. 

 

 

 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                 №  67      

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

Розглянувши службову  записку першого заступника сільського голови 

О. Крупчинської про присвоєння поштової адреси будівлі амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини, керуючись статтею 30 Закону України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обмежень» 

та статтею 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

розташованій на  земельній ділянці площею 0,10 га  (кадастровий номер 

2123285000:01:002:0034), поштову адресу: Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський (Перечинський) район, село Тур’я Бистра, вулиця ****. 

2. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на першого 

заступника сільського голови О. Крупчинську та начальника  відділу житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою Л. Чомоляка. 

  

 

 

 

Сільський голова                                                               Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                 №  68                                              

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

Розглянувши заяву та подані документи гр. Погоріляка Руслана 

Івановича щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту 

будівництва на земельній ділянці, яка є у його приватній власності, керуючись 

Тимчасовим порядком реалізації експериментального проєкту з присвоєння 

адрес об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, на підставі 

підпункту 10 пункту б) частини 1 статті 30 та статті 37 Закону України «Про 

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

сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

        1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на земельній 

ділянці площею 0,05 га  (кадастровий номер 2123284500:01:001:0051), 

поштову адресу: Україна, Закарпатська область, Ужгородський 

(Перечинський) район, село Лумшори, вулиця ****. 

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту сіл 

Турички, Лікіцари, Липовець, Лумшори В. Пловайка. 

   

 

 

 

 

Сільський голова                                                              Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                 №  69      

                                  

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 сільської 

територіальної громади на 2021 рік, розглянувши заяву Лупич Наталії 

Іванівни, жительки с. Турички 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 

Лупич Наталії Іванівні, жительці с. Турички, вул. ****, яка здійснила 

поховання свого сина Лупича Юрія Івановича, який помер 13 квітня 2021 року 

(свідоцтво про смерть серії ****) на день смерті не працював, не отримував 

допомогу по безробіттю та не був отримувачем пенсії за віком/інвалідністю.  

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради  

профінансувати названі видатки у порядку, передбаченому Програмою 

соціального захисту найменш захищених верств населення Тур’є- Реметівської 

сільської територіальної громади  на 2021 рік. 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О. Я. 

 

 

 

Сільський голова                                                               Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                 №  70      

                                             

Про подання клопотання щодо 

представлення багатодітної матері 

до присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» 

 

 

Заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту 

населення та охорони здоров’я сільської ради Віктора Цвіка про подання 

клопотання до Ужгородської райдержадміністрації щодо представлення до 

присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» Скрипич Марії 

Вікторівни, матері п’яти дітей, мешканки села Раково, беручи до уваги 

відповідний пакет документів, відповідно до статті 39 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про державні нагороди 

України», Указів Президента України від 29 червня 2001року №476/2001 «Про 

почесні звання України», від 28 липня 2007 року «Про внесення зміни про 

положення про почесні звання України», виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подати клопотання до Ужгородської районної державної 

адміністрації щодо представлення багатодітної матері п’яти дітей Скрипич 

Марії Вікторівни до присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» за 

вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім’ї. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради 

Цвіка В.І. 

 

 

Сільський голова                                                            Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                 №  71      

                                             

Про надання статусу дитини, позбавленої 

батьківського піклування Євчинець Петру 

Петровичу 09 лютого 2006 року народження  

 

 Розглянувши подані документи, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її 

прав на виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги клопотання служби у 

справах дітей Тур’є - Реметівської сільської ради від 14.05.2021 № 92/01-05, керуючись 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1, 

5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей - сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 243, 

244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу України, статтями 32, 56, 61 – 63, 74, 75 

Цивільного кодексу України, пунктами 42 – 47 Постанови Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та 

піклування, пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Тур’є - 

Реметівської сільської ради   
ВИРІШИВ: 

 1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Євчинець 

Петру Петровичу, **** року народження, уродженцю села Порошково 

Перечинського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що:  

 - мати дитини, Лоскій Мар’яна Василівна, **** року народження, засуджена до 

позбавлення волі вироком Перечинського районного суду від 25 січня 2021 року, 

справа № 304/594/20; 

 - батько дитини, Євчинець Петро Михайлович помер **** року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія  ****, виданим виконавчим комітетом 

Порошківської сільської ради Перечинського району Закарпатської області. 

           2. Службі у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради (О. Пузакулич) 

вжити заходів щодо влаштування Євчинець Петра Петровича до сімейних форм 

виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О.Я. 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року           Тур’ї  Ремети                                 № 72      

                                          

Про надання статусу дитини –  

сироти Дячук Вероніці Вадимівні 

08 лютого 2013 року народження  

 

 Розглянувши подані документи,  враховуючи інтереси дитини, реалізацію її 

прав на виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги  клопотання служби у 

справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради  від 12.05.2021 № 90/01-05, керуючись 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1, 

5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 243, 244, 

246, 247, 249 Сімейного кодексу України, статтями 32, 56, 61 - 63, 74, 75 Цивільного 

кодексу України, пунктами 42 - 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати статус дитини-сироти Дячук Вероніці Вадимівні, 08 лютого 2013 

року народження, уродженці міста Перечин Перечинського району 

Закарпатської області, у зв’язку з тим, що:  

 - мати дитини, Дячук Галина Едуардівна померла **** року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія **** , виданим Перечинським районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ); 

 - відомості про батька дитини записано згідно з частиною першою статті 135 

Сімейного кодексу України (за вказівкою матері), що підтверджується витягом з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну реєстрацію   

народження № ****, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану 

Перечинського районного управління юстиції Закарпатської області 15 лютого 2013 

року. 



2. Службі у справах дітей Тур’є - Реметівської сільської ради (Пузакулич О.І.) 

вжити заходів щодо влаштування  Дячук Вероніки Вадимівни до сімейних форм 

виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О.Я. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія  ДЕВІЦЬКА   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                 № 73      

                                            

Про надання статусу дитини –  

сироти Дячук Станіславу Вадимовичу, 

13 квітня 2011 року народження  

 

 Розглянувши подані документи, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її 

прав на виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги  клопотання служби у 

справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради  від  12.05.2021 № 90/01-05, керуючись 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1, 

5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 243, 244, 

246, 247, 249 Сімейного кодексу України, статтями 32, 56, 61 - 63, 74, 75 Цивільного 

кодексу України, пунктами 42 - 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати статус дитини-сироти Дячук Станіславу Вадимовичу, 13 квітня 

2011 року народження, уродженцю міста Перечин Перечинського району 

Закарпатської області, у зв’язку з тим, що:  

 - мати дитини, Дячук Галина Едуардівна померла 06 квітня 2021 року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія  ****, виданим Перечинським районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ); 

 - відомості про батька дитини записано згідно з частиною першою статті 135 

Сімейного кодексу України (за вказівкою матері), що підтверджується витягом з 

Державного реєстру актів цивільного стану громадян про  реєстрацію   народження 

№****, виданий відділом державної реєстрації актів цивільного стану Перечинського 

районного управління юстиції Закарпатської області 04 травня 2011 року. 

  

 



        2. Службі у справах дітей Тур’є - Реметівської сільської ради (Пузакулич О.І.) 

вжити заходів щодо влаштування  Дячук Станіслава Вадимовича до сімейних форм 

виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О.Я. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА                                                                    

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року            Тур’ї  Ремети                                 №  74      

 

Про взяття на квартирний облік 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб  з їх числа  

 

 Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської 

ради  від  06.05.2021 № 80/01-05, відповідно до статей 31, 39, 46 Житлового кодексу 

України,  пункту 13, підпункту 3 пункту 46 Правил обліку громадян, які потребують 

поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень, затверджених 

постановою Ради Міністрів Української  РСР і Української республіканської ради 

професійних спілок від 11.12.1984 року № 470, керуючись пунктом 5 частиною 1 

статті 15,  статтями 36, 39, 46 Житлового кодексу України, статтею  33 Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт  та  

дітей,  позбавлених  батьківського піклування», підпунктом 2 пункт «а» статті 30 

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

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти позачергово на квартирний облік Тур’є-Реметівської сільської ради 

особу, з числа дітей-сиріт Гаджегу Миколу Васильовича, **** року 

народження. 

2. Взяти позачергово на квартирний облік Тур’є-Реметівської сільської ради 

особу, позбавлену батьківського піклування Король Аміну Юріївну, **** року 

народження. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О.Я. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                 №  75      

                                             

Про надання  висновку органу опіки 

та піклування щодо встановлення  

батьківства та стягнення аліментів 

 

Розглянувши рішення комісії з питань захисту прав дитини Тур’є-

Реметівської сільської ради від 12. 05.2021 року № 6 про надання висновку 

органу опіки та піклування сільської ради щодо встановлення батьківства та 

стягнення  аліментів  відносно  гр. Попович П. В., **** р.н., жителя   

м.Перечин, вул. **** відносно малолітньої Калараш О. В. **** р.н., яка 

проживає за адресою: с. Тур’ї Ремети,  вул. ****, керуючись статтею 38 

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

статей 11, 12, 15 Закону України «Про охорону дитинства», статей 19, 150, 

164, 180 Сімейного кодексу України, згідно з Порядком провадження 

органами опіки та піклування  діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

866, «Про затвердження порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської 

сільської ради – вирішення спірного питання про встановлення батьківства та 

стягнення аліментів з гр. Попович Павла Васильовича,  **** р.н., жит. м. 

Перечин, вул. **** відносно малолітньої  Калараш О. В. **** р.н., яка 

проживає за адресою: с. Тур’ї Ремети, вул. **** залишити на розсуд суду.   

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради Пузакулич О.І. 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року            Тур’ї  Ремети                                 №  76      

 

Про надання  висновку органу опіки 

та піклування щодо доцільності   

позбавлення батьківських прав 

 

Розглянувши рішення комісії з питань захисту прав дитини  Тур’є -

Реметівської сільської ради від 12. 05.2021 року № 5  про надання висновку 

органу опіки та піклування сільської ради щодо доцільності позбавлення 

батьківських прав гр. Молнар Анастасії Віталіївни, **** р. н., зареєстрованої  

за  адресою: Дніпропетровська  область,  П’ятихатський   район, с. Саксагань, 

вул. Українська, буд. 13 відносно малолітньої дитини Каналош Кіріла 

Душановича, **** р.н., жит. с. Порошково, вул. **** , керуючись статтею 38  

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

статей 11, 12, 15 Закону України «Про охорону дитинства», статей 19, 150, 

164, 180 Сімейного кодексу України, згідно з  Порядком провадження 

органами опіки та піклування діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

866, «Про затвердження порядку провадження органами опіки та піклування 

діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради 

  

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської 

сільської ради щодо доцільності позбавлення батьківських прав Молнар 

Анастасії Віталіївни, **** р.н., зареєстрованої за адресою: Дніпро-    

петровська область, П’ятихатський район. с. Саксагань, вул. Українська, **** 

відносно малолітньої дитини Каналош Кіріла Душановича, **** р.н.,           

жит. с. Порошково, вул. **** . 

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

служби у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради Пузакулич О.І. 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА                          



                   

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                 №  77      

                                              

Про надання статусу дитини –  

сироти Марухнич Павлу Романовичу 

10 липня 2012 року народження  
 

 Розглянувши подані документи,  враховуючи інтереси дитини, реалізацію її 

прав на виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги  клопотання служби у 

справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради  від 13.05.2021 № 91/01-05, керуючись 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1, 

5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 243, 244, 

246, 247, 249 Сімейного кодексу України, статтями 32, 56, 61 - 63, 74, 75 Цивільного 

кодексу України, пунктами 42 - 47 Постанови Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   

ВИРІШИВ: 
 

 1. Надати статус дитини-сироти Марухнич Павлу Романовичу, 10 липня 

2012 року народження , уродженцю села Тур’я - Пасіка Перечинського району 

Закарпатської області, у зв’язку з тим, що:  

 - мати дитини, Марухнич Марина Іванівна померла 07 травня 2021 року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія **** , виданим Перечинським районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ); 

 - батько дитини, Марухнич Роман Васильович помер 07 червня 2018 року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія **** , виданим виконавчим комітетом 

Тур’я Пасіцької сільської ради Перечинського району Закарпатської області. 

 2. Службі у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради (О. Пузакулич) 

вжити заходів щодо влаштування Марухнич Павла Романовича до сімейних форм 

виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О.Я. 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА  



                   

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 
 

Від 20 травня 2021 року            Тур’ї  Ремети                                 №  78                                                 
 

Про надання статусу дитини–  

сироти Марухнич Віталії Романівні 

19 листопада 2003 року народження  
 

 Розглянувши подані документи,  враховуючи інтереси дитини, реалізацію її 

прав на виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги  клопотання служби у 

справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради  від  13.05.2021 № 91/01-05, керуючись 

статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 1, 

5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», статтями 243, 244, 

246, 247, 249 Сімейного кодексу України, статтями 32, 56, 61 - 63, 74, 75 Цивільного 

кодексу України, пунктами 42 - 47  Постанови Кабінету Міністрів України від 24 

вересня 2008 року № 866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати статус дитини - сироти Марухнич Віталії Романівні, 19 листопада 

2003 року народження, уродженці села Тур’я Пасіка Перечинського району 

Закарпатської області, у зв’язку з тим, що:  

 - мати дитини, Марухнич Марина Іванівна померла **** року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія **** , виданим Перечинським районним 

відділом державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ); 

 - батько дитини, Марухнич Роман Васильович помер 07 червня 2018 року, що 

підтверджується свідоцтвом про смерть серія **** , виданим виконавчим комітетом 

Тур’я Пасіцької сільської ради  Перечинського району Закарпатської області. 

2. Службі у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради (Пузакулич О. І.) 

вжити заходів щодо влаштування  Марухнич Віталії Романівни до сімейних форм 

виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О.Я. 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА  

   



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року            Тур’ї  Ремети                                 № 79      

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету від 26 січня 2021 року № 13 «Про 

створення Координаційної ради з питань 

гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми, затвердження 

положення про Координаційну раду, її складу»   

   

 

 Відповідно до  Постанови  Кабінету  Міністрів України від 22.08.2018 

року № 638 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів що здійснюють 

заходи у сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за 

ознакою статі», Закону України від 20.09.2011 року №3739 - VI  «Про 

протидію торгівлі людьми» із внесеними до нього змінами, Закону України від 

07.12.2017 №2229-19 «Про запобігання та протидії домашньому насильству», 

керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в  Україні», у 

зв’язку з необхідністю внесення змін, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради  

ВИРІШИВ: 

 

         1.   Склад Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання 

та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі 

людьми Тур’є-Реметівської сільської ради, затверджений  додатком 2 до 

рішення виконавчого комітету від 26 січня 2021 року № 13 «Про створення 

Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми, 

затвердження положення про Координаційну раду, її складу» викласти в 

редакції, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О.Я. 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА  

    

                       



                                                                        Додаток 

                                                                       до рішення виконавчого комітету 

                                                                        Тур’є-Реметівської сільської ради 

                                                                        від 20 травня 2021  №79     

 

СКЛАД 

Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова Координаційної ради 

 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра Ярославівна 

 

- перший заступник сільського голови 

Секретар Координаційної ради 

 

БІГАН 

Михайло Михайлович 

 

- керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради 

Члени Координаційної ради: 

 

КЕЦУК 

Іванна Іванівна 

 

- завідувач АЗПСМ с. Тур’ї Ремети 

КМЕТИЧ  

Іван Іванович 

- староста у селах Тур’я Бистра, 

Свалявка 

 

МЕЛЬНИК 

Яна Іванівна 

- дільничний офіцер сектору 

ювенальної превенції відділу № 1 

Ужгородського відділу поліції 

Головного управління Національної 

поліції у Закарпатській області (за 

згодою) 

 

ПЛОВАЙКО 

Владислав Михайлович 

- староста у селах Турички, Лумшори, 

Липовець, Лікіцари 

 

ПУЗАКУЛИЧ 

Оксана Іванівна 

- начальник служби у справах дітей 

сільської ради 

 

ФРАЙТИК 

Мар’яна Іванівна 

 

- староста у селі Туриця 

ЦАПИК - начальник відділу освіти, молоді та 



Владислав Йосипович спорту сільської ради 

ЦВІК  

Віктор Іванович 

- начальник відділу соціального 

захисту населення та охорони 

здоров’я сільської ради 

 

ЦВІК 

Йосип Іванович 

- староста у селах Порошково, Мокра, 

Маюрки 

 

ЦУБИНА 

Іван Іванович 

 

- староста у селі Вільшинки 

ШИКУЛА 

Юрій Михайлович 

- староста у селах Тур’я Пасіка, Раково, 

Завбуч 

 

ЮСИБА  

Іван Михайлович 

- староста у селах Тур’я Поляна, 

Полянська Гута 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

(секретаря) виконавчого комітету 

сільської ради, начальник відділу 

правової та кадрової роботи                                              Олеся ТУРЯНИЦЯ 

                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

          

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

           ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

       РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                      №  80      

 

Про утворення евакуаційної комісії 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

         Керуючись Кодексом цивільного захисту України, постановою Кабінету 

Міністрів України від 30 жовтня 2013 року № 841 «Про затвердження Порядку 

проведення евакуації у разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру», керуючись пунктом б   

статті 38 та частиною шостою статті 59 Закону України «Про місцеве 

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

ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

          1. Затвердити:  

1.1. Положення про евакуаційну комісію Тур’є-Реметівської сільської 

ради (додається).  

1.2. Посадовий склад евакуаційної комісії Тур’є-Реметівської сільської 

ради (додається).  

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Король В. І. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                     ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                         Рішення виконавчого комітету 

                                                                         Тур’є-Реметівської сільської ради 

                                                                         від 20 травня 2021 року № 80 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про евакуаційну комісію  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Положення про евакуаційну комісію Тур’є-Реметівської сільської ради 

(далі-Положення) розроблене відповідно до Порядку проведення евакуації у 

разі загрози виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій техногенного 

та природного характеру, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 30.10.2013 № 841. 

Комісія з питань евакуації (далі – евакокомісія) є тимчасовим органом з 

евакуації виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, який 

утворюється сільським головою для планування, підготовки та проведення, на 

рівні територіальної громади евакуації, підготовки населення до здійснення 

заходів з евакуації, підготовки органів з евакуації до виконання завдань, 

здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і 

розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей 

під час здійснення заходів з організованого вивезення (виведення) населення 

із зон можливого впливу наслідків надзвичайної ситуації або надзвичайної 

ситуації техногенного та природного характеру і розміщення його поза зонами 

дії вражаючих факторів джерел надзвичайної ситуації у разі виникнення 

безпосередньої загрози життю та заподіяння шкоди здоров’ю населення, а 

також заходів з евакуації матеріальних і культурних цінностей, якщо виникає 

загроза їх пошкодження або знищення в мирний час та в особливий період. 

Евакокомісія підпорядковується сільському голові, як начальнику Тур’є- 

Реметівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Закарпатської області. 

2. Евакокомісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, 

розпорядженнями обласної евакокомісії, розпорядженнями сільського голови і 

цим Положенням. 

3. Основними завданнями евакокомісії є: планування, підготовка та 

проведення на місцевому рівні евакуації, підготовки населення до здійснення 

заходів з евакуації, підготовка органів з евакуації до виконання завдань, 

здійснення контролю за підготовкою проведення евакуації, приймання і 

розміщення евакуйованого населення, матеріальних і культурних цінностей 

поза зонами дії вражаючих факторів джерел надзвичайної ситуації. 

4. Евакокомісія, відповідно до покладених на неї завдань, разом із 

відповідними евакуаційними органами і спеціалізованими службами 

цивільного захисту  територіальної громади здійснює: 

  -  планування евакуації населення; 



       - організацію оповіщення, евакуації та прибуття на збірні пункти 

евакуації непрацюючого населення, зокрема інвалідів з ураженням органів 

зору, слуху, опорно-рухового апарату, розумовою відсталістю, психічними 

розладами за місцем  проживання; 

       - підготовку населення до евакуаційних заходів; 

       - підготовку підпорядкованих евакуаційних органів до виконання 

завдань; 

       - контроль за підготовкою та розподілом усіх видів транспортних 

засобів для забезпечення евакуаційних перевезень; 

       - визначення станцій для посадки (висадки) населення; 

       - визначення маршрутів руху населення пішки; 

       - практичне проведення евакуації населення; 

       - приймання евакуйованого населення та ведення його обліку за 

об’єктами; 

      - контроль за розміщенням і життєзабезпеченням евакуйованого 

населення; 

      - інші функції, що випливають у разі підготовки та проведення 

евакуаційних заходів. 

5. Евакокомісія має право: 

Одержувати від структурних підрозділів виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради, підприємств, установ та організацій матеріали і 

документи, необхідні для вирішення покладених на неї завдань; 

Здійснювати контроль за роботою підпорядкованих евакуаційних 

органів. 

6. Евакокомісію очолює заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів влади. 

7. Секретарем евакокомісії є провідний спеціаліст з питань ведення 

військового обліку та цивільного захисту сільської ради, який відповідає за 

планування евакуації населення. 

Посадовий склад комісії затверджується рішенням виконкому Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

8. У невідкладних випадках, з метою належного забезпечення 

проведення евакуаційних заходів, у складі евакокомісії можуть утворюватись 

оперативні групи, що розпочинають свою роботу, з моменту прийняття 

рішення про проведення евакуації населення, завдання і повноваження яких 

визначаються головою евакокомісії виходячи із цього Положення. 

На оперативну групу (оперативні групи) за рішенням керівника 

евакокомісії можуть покладатись функції збірних пунктів евакуації. 

Оперативна група (оперативні групи) забезпечуються мобільними 

засобами зв’язку та необхідним транспортом. 

9. Голова евакокомісії підпорядковується сільському голові - начальнику 

Тур’є-Реметівської ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Закарпатської області, особисто керує роботою 

евакокомісії і відповідає за планування, організацію та проведення 

евакуаційних заходів. 



Голова евакокомісії: 

Здійснює керівництво діяльністю евакокомісії, визначає ступінь 

відповідальності посадових осіб евакокомісії; 

Організовує роботу евакокомісії з розроблення Плану евакуації 

населення територіальної громади, у разі загрози або виникнення 

надзвичайних ситуацій; 

Організовує надання допомоги евакуйованому населенню з питань 

забезпечення його життєдіяльності та соціального захисту; 

Здійснює керівництво евакуаційними органами при проведенні евакуації 

населення; 

Віддає у межах своїх повноважень розпорядження з питань евакуації 

населення, що є обов’язковими для виконання всіма органами управління та 

керівниками об’єктів господарювання незалежно від форм власності. 

10. Заступник голови евакокомісії відповідає за своєчасність і якість 

розроблення планів евакуації населення, графічних документів, контролю за 

ходом евакуації та розміщення населення і матеріальних цінностей в 

безпечному районі, організацією роботи евакокомісії з різних умов обстановки 

тощо. 

При проведенні евакуації координує діяльність оперативних груп, що 

входять до її складу. 

Під час відсутності голови евакокомісії виконує його обов’язки. 

11. Обов’язки заступника голови, секретаря, членів евакокомісії та 

персональний склад оперативної (оперативних) груп визначається головою 

евакокомісії. 

12. Організаційною формою роботи евакокомісії є засідання, що 

проводяться у разі потреби. 

Засідання евакокомісії проводиться головою евакокомісії або його 

заступником. 

Засідання евакокомісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менш 

як дві третини кількості її членів. 

13. Рішення евакокомісії приймаються більшістю голосів присутніх на 

засіданні. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос головуючого. 

Рішення евакокомісії оформлюється протоколом, який підписує голова 

та секретар евакокомісії. 

Рішення евакокомісії є обов’язковим для структурних підрозділів Тур’є-

Реметівської сільської ради, підприємств, установ і організацій.  

14. Організаційно-технічне забезпечення роботи евакокомісії 

здійснюється Тур’є-Реметівської сільською радою. 

 
 

 

 

 

 

 

 



                                                                                          ЗАТВЕРДЖЕНО  

                                                                             Рішення виконавчого комітету 

                                                                             Тур’є-Реметівської сільської ради 

                                                                             від 20 травня 2021 року № 80 

 

Посадовий склад 

евакуаційної комісії Тур’є-Реметівської сільської ради 

   

         Голова комісії – заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів влади 

 

        Заступник голови комісії – секретар Тур’є-Реметівської  сільської ради 

 

        Секретар комісії – провідний спеціаліст з військового обліку та 

цивільного захисту сільської ради 

 

        Члени комісії: 

       1. Начальник групи організації розміщення еваконаселення в безпечному 

районі - начальник відділу земельних відносин та екології сільської ради. 

       2. Начальник групи медичного забезпечення – начальник відділу 

соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради. 

       3. Начальник групи транспортного забезпечення – начальник відділу 

житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою. 

       4. Начальник групи забезпечення продуктами харчування та предметами 

першої необхідності – начальник фінансового відділу сільської ради. 

       5. Начальник групи інженерного забезпечення – завідувач господарства 

сільської ради. 

       6. Начальник групи обліку евакуації населення та інформації – заступник 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради, 

начальник відділу правової та кадрової роботи апарату сільської ради. 

      7. Начальник групи охорони громадського порядку і безпеки дорожнього 

руху – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради. 

      8. Начальник групи зв’язку та оповіщення – начальник відділу 

документообігу, організаційної, інформаційної роботи та звернення громадян 

апарату сільської ради. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 

 



 

 

     ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

      ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

     РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                     №  81   

 

Про затвердження Положення про 

Тур’є-Реметівську ланку територіальної  

підсистеми Єдиної державної системи  

цивільного захисту 

 

          Відповідно до вимог пунктів 3 та 4 статті 10 Кодексу цивільного захисту 

України, пунктом 3 частини першої статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 

09.01.2014 № 11 «Про затвердження Положення про Єдину державну систему 

цивільного захисту», від 11.03.2015 № 101  «Про затвердження типових 

положень про функціональну і територіальну підсистеми ЄДСЦЗ»,  з метою 

здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій у мирний час та в особливий період на території Тур’є-Реметівської 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

       1. Затвердити Положення про Тур’є-Реметівську ланку територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі - Положення), 

що додається. 

       2. Структурним підрозділам Тур’є-Реметівської сільської ради та 

підпорядкованим установам забезпечити дотримання вимог Положення, 

затвердженого цим рішенням. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Король В.І. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



                                                                                       ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                           Рішення виконавчого комітету 

                                                                           Тур’є-Реметівської сільської ради  

                                                                           від 20 травня 2021 року № 81 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Тур’є-Реметівську ланку територіальної підсистеми єдиної державної 

системи цивільного захисту 

 

1. Загальна частина 

       1.1. Положення про Тур’є-Реметівську ланку територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту (далі – Ланка) регулює питання 

здійснення заходів цивільного захисту в  територіальній громаді, визначає 

склад органів управління та сил цивільного захисту, планування діяльності 

Ланки, порядок виконання нею завдань та організації взаємодії. 

      1.2. Основною метою створення і  функціонування  Ланки   територіальної 

підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ЄДС ЦЗ) є 

здійснення заходів щодо захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій у мирний час та в особливий період. 

      1.3. Ланка територіальної підсистеми ЄДС ЦЗ виконує завдання, які 

визначені Кодексом цивільного захисту України, Постановою Кабінету 

Міністрів України від 09.01.2014 № 11 “Про затвердження Положення про 

ЄДСЦЗ” та цим Положенням. 

 

2. Керівництво та загальна структура Тур’є-Реметівської Ланки 

       2.1. Керівництво Тур’є-Реметівською Ланкою здійснює сільський голова. 

       2.2. Ланка має два рівні: місцевий та об’єктовий. 

       2.3. Ланка створюється з метою здійснення заходів щодо захисту 

населення і території  від надзвичайних ситуацій у мирний час та в особливий 

період. 

 

3. Органи управління та сили цивільного захисту 

        3.1. У складі Ланки функціонують постійно діючі органи управління 

цивільного захисту, координаційні органи, сили цивільного захисту Ланки і 

функціональних підсистем. 

       3.2. Постійно діючими органами управління цивільного захисту, до 

повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів 

цивільного захисту, є: 

       на місцевому рівні – виконавчий комітет сільської ради, відповідальна 

особа, на яку покладено виконання зазначених обов’язків, підрозділ 

територіального органу ДСНС України у Закарпатській області; 

на об’єктовому рівні – органи управління (керівники) підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності, а також підрозділи (посадові 



особи) з питань цивільного захисту, які утворюються (призначаються) 

відповідно до чинного законодавства. 

       3.3. Координаційними органами є: 

на місцевому рівні – комісія з питань техногенно - екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій сільської ради; 

на об’єктовому рівні – комісії з питань надзвичайних ситуацій 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності. 

Діяльність зазначених комісій проводиться відповідно до положень про 

них. 

Для координації робіт з ліквідації наслідків конкретної надзвичайної 

ситуації на місцевому та об’єктовому рівні, у разі потреби, створюються 

спеціальні комісії з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, діяльність яких 

проводиться відповідно до положень про такі комісії. 

      3.4. Для забезпечення діяльності у режимі повсякденного функціонування 

органами управління та силами цивільного захисту, координації їх дій, 

здійснення цілодобового чергування та забезпечення функціонування системи 

збору, оброблення, узагальнення та аналізу інформації про обстановку в 

районах виникнення надзвичайних ситуацій функціонують: 

      1) на місцевому рівні –  оперативно-чергові (чергові, диспетчерські) 

служби територіальних органів центральних органів виконавчої влади, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення); 

       2) на об’єктовому рівні – чергові (диспетчерські) служби підприємств, 

установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення). 

       3.5. Для забезпечення сталого управління суб’єктами забезпечення 

цивільного захисту та виконання функцій, передбачених на особливий період, 

відповідно до статті 72 Кодексу цивільного захисту України використовується 

державна система пунктів управління. 

      3.6.  До складу сил цивільного захисту функціональних підсистем входять: 

      - спеціалізовані професійні аварійно - рятувальні служби; 

      - об’єктові аварійно - рятувальні служби; 

      - об’єктові формування цивільного захисту ; 

      - галузеві та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту; 

      - державний пожежно-рятувальний підрозділ; 

      - добровільні формування цивільного захисту. 

       3.7. До складу сил цивільного захисту Ланки входять: 

       - комунальні, об’єктові аварійно - рятувальні служби та аварійно - 

рятувальні служби громадських організацій; 

       - об’єктові та територіальні формування цивільного захисту; 

       - територіальні та об’єктові спеціалізовані служби цивільного захисту; 

       - добровільні формування цивільного захисту. 

 

4. Режими функціонування 

       4.1. Залежно від масштабу і особливостей надзвичайної ситуації, що 

прогнозується або виникла, на території сільської ради встановлюється один із 

таких режимів функціонування Ланки: 



- повсякденного функціонування; 

- підвищеної готовності; 

- надзвичайної ситуації; 

- надзвичайного стану. 

       4.2. В умовах нормальної виробничо-промислової, радіаційної, хімічної, 

сейсмічної, гідрогеологічної, гідрометеорологічної, техногенної та пожежної 

обстановки та за відсутності епідемій, епізоотій, епіфітотій Ланка  функціонує 

в режимі повсякденного функціонування. 

        4.3. Підставами для тимчасового введення в межах сільської ради для 

Ланки режиму підвищеної готовності є загроза виникнення надзвичайної 

ситуації місцевого рівня. 

        4.4. Підставами для тимчасового введення для Ланки режиму 

надзвичайної ситуації є загроза виникнення або виникнення надзвичайної 

ситуації, що класифікується як надзвичайна ситуація місцевого рівня. 

        Рівень надзвичайної ситуації визначається відповідно до Порядку 

класифікації надзвичайних ситуацій за їх рівнями (Постанова Кабінету 

Міністрів України від 24.03.2004  № 368). 

       4.5. Режим підвищеної готовності та режим надзвичайної ситуації 

вводиться розпорядженням сільського голови. 

       У період дії надзвичайного стану в разі його введення Ланка функціонує 

відповідно до вимог Кодексу цивільного захисту України та з урахуванням 

особливостей, що визначаються згідно із Законом України «Про правовий 

режим надзвичайного стану» та іншими нормативно-правовими актами 

України. В особливий період Ланка функціонує відповідно до вимог Кодексу 

цивільного захисту України та з урахуванням особливостей, що визначаються 

згідно із Законами України «Про правовий режим воєнного стану”, “Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», а також іншими нормативно-

правовими актами України. 

 

5. Планування діяльності Ланки  

        5.1. Для організації діяльності Ланки розпорядженням сільського голови 

затверджується план основних заходів цивільного захисту на рік. 

        5.2. Для здійснення заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій відповідальною особою, на яку покладено виконання зазначених 

обов’язків у взаємодії і з іншими структурними підрозділами ради суб’єктами 

господарювання з чисельністю працюючого персоналу більш як 50 осіб 

розробляються плани реагування на надзвичайні ситуації. 

        5.3. З метою організації заходів щодо ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій на об’єктах підвищеної небезпеки розробляються плани локалізації і 

ліквідації наслідків аварій на таких об’єктах. 

        5.4. З метою організації взаємодії  між органами управління та силами 

цивільного захисту Ланки під час ліквідації наслідків конкретних 

надзвичайних ситуацій зазначеними органами управління та силами 

цивільного захисту відпрацьовуються плани такої взаємодії. 



       5.5. Організаційно - методичне керівництво плануванням діяльності Ланки 

здійснюється підрозділом територіального органу ДСНС України у 

Закарпатській області. 

 

6. Моніторинг і прогнозування надзвичайних ситуацій 

       6.1.  З метою  забезпечення  здійснення  заходів у  Ланці  щодо 

запобігання виникненню надзвичайних ситуацій проводиться постійний 

моніторинг і прогнозування таких ситуацій. 

       6.2. У  сільській раді функціонує мережа спостережного і лабораторного 

контролю, яка створена на базі лабораторій об’єктових та відомчих закладів, 

розташованих на території ради. 

 

7. Оповіщення та інформування про загрозу або виникнення                  

                    надзвичайних ситуацій 

       7.1. Організація оповіщення про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій здійснюється органами місцевої влади, керівниками 

об’єктів господарської діяльності. 

       7.2. Оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних 

ситуацій полягає у своєчасному доведенні відповідної інформації до органів 

управління цивільного захисту, сил цивільного захисту, суб’єктів 

господарювання, що належать до Ланки та населення і забезпечується шляхом 

використання автоматизованої системи оповіщення цивільного захисту, 

локальних та об’єктових систем оповіщення. 

        7.3. Оповіщення на приведення системи цивільного захисту у вищі 

ступені готовності органів управління, спеціалізованих служб цивільного 

захисту здійснюється черговою службою підрозділу цивільного захисту 

обласної державної адміністрації. 

        7.4. Підрозділ з питань цивільного захисту, відповідно до Положення про 

порядок інформаційної взаємодії в межах територіальної підсистеми Урядової 

інформаційно-аналітичної системи з питань надзвичайних ситуацій, 

забезпечує збір та аналіз інформації про загрозу виникнення або виникнення 

надзвичайних ситуацій, розвиток, хід ліквідації їх наслідків та надання 

населенню через засоби масової інформації оперативної інформації щодо 

захисту від надзвичайних ситуацій. 

 

8. Реагування на надзвичайні ситуації та ліквідація їх наслідків 

      8.1. Для координації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій, 

залучення сил і засобів цивільного захисту Ланки та функціональних 

підсистем ЄДСЦЗ створена комісія з питань техногенно - екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій. У разі потреби розпорядженням сільського голови 

утворюється спеціальна комісія з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

      8.2. Для безпосередньої організації робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та керівництва залученими органами управління, 

силами і службами підприємств, організацій, установ сільської ради 

призначається керівник робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 



      8.3. Залежно від рівня надзвичайної ситуації керівником робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій призначається один із заступників голови, а у 

разі невідкладних дій – керівник суб’єкту господарювання. 

       8.4. До прибуття керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації його обов’язки виконує керівник підрозділу (служби, формування) 

сил цивільного захисту або оперативної групи, який прибув до зони 

надзвичайної ситуації першим. 

      8.5. Для безпосередньої організації і координації аварійно - рятувальних та 

інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації 

утворюється штаб з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації, який є робочим 

органом керівника робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

       8.6. У разі виникнення надзвичайних ситуацій рятувальні підрозділи 

територіального органу ДСНС України у Закарпатській області, які 

розташовані в сільській раді, надають допомогу в забезпеченні роботи штабу з 

ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій. 

       8.7. Залучення сил цивільного захисту до ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій здійснюється згідно з планами реагування на 

надзвичайні ситуації, планами локалізації і ліквідації наслідків аварії на 

об’єктах підвищеної небезпеки, а також планами залучення сил та засобів на 

гасіння пожеж. 

      8.8. До робіт із запобігання виникненню надзвичайних ситуацій та 

ліквідації їх наслідків можуть залучатися на добровільних або договірних 

засадах громадські об’єднання (добровільні формування цивільного захисту) 

за наявності в учасників, які залучаються до таких робіт, відповідного рівня 

підготовки у порядку, визначеному керівництвом такого об’єднання або 

керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації. 

      8.9. Сили цивільного захисту, крім добровільних формувань цивільного 

захисту, укомплектовуються персоналом (кадрами) та забезпечуються 

засобами цивільного захисту з урахуванням необхідності проведення робіт у 

автономному режимі протягом не менше трьох діб за рахунок суб’єктів 

господарювання територіальної громади, які їх створюють. 

 

9. Взаємодія органів управління та сил цивільного захисту 

        9.1. З метою своєчасного запобігання і ефективного реагування на 

надзвичайні ситуації у Ланці організовується взаємодія з питань: 

       - визначення органів управління, склад та кількість сил і засобів 

цивільного захисту, які залучаються до ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій; 

      - погодження порядку здійснення спільних дій сил цивільного захисту під 

час ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій з визначенням основних 

завдань, місця, часу і способів їх виконання; 

      - організації управління спільними діями органів управління та сил 

цивільного захисту під час виконання завдань за призначенням; 

      - всебічного забезпечення спільних заходів, що здійснюватимуться 

органами управління та підпорядкованими їм силами цивільного захисту, в 



тому числі взаємного надання допомоги транспортними, інженерними, 

матеріальними, технічними та іншими засобами. 

      9.2. Залежно від обставин, масштабу, характеру та можливого розвитку 

надзвичайної ситуації взаємодія організовується на місцевому та об’єктовому 

рівні – між виконавчими органами сільської ради, їх силами цивільного 

захисту, а також суб’єктами господарювання. 

       9.3. З метою запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, мінімізації 

їх можливих наслідків, організації узгодженого реагування сил цивільного 

захисту на небезпечні події та надзвичайні ситуації з оперативно-черговою 

службою обласної державної адміністрації, оперативно-черговими 

(черговими, диспетчерськими) службами органів виконавчої влади всіх рівнів, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності (у разі їх створення), 

оперативно-координаційним центром територіального органу ДСНС України 

у Закарпатській області організовується обмін інформацією про загрозу 

виникнення або виникнення надзвичайної ситуації та хід ліквідації її наслідків 

у сфері відповідальності відповідної чергової служби. 

       9.4. Взаємодія під час здійснення заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій та/або ліквідації їх наслідків організовується через 

спеціально призначені оперативні групи або представників, які залучаються до 

здійснення таких заходів. 

       Повноваження зазначених оперативних груп або представників 

визначаються керівником Ланки та відповідними територіальними органами 

центральних органів виконавчої влади. 

 

10.  Забезпечення фінансування Ланки 

      10.1. Забезпечення фінансування Ланки здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету, а також коштів суб’єктів господарювання та інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

      10.2. Фінансування робіт із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій здійснюється у порядку, встановленому Кабінетом Міністрів 

України. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                        №  82 

 

Про організацію цивільного захисту 

 

          З метою реалізації повноважень, визначених частиною другою статті 19 

Кодексу цивільного захисту України, організації та забезпечення 

функціонування ланки територіальної підсистеми єдиної державної системи 

цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради, визначення складу 

органів управління та сил цивільного захисту, виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 

 
     1. Визначити, що основною метою організації цивільного захисту в Тур’є- 

Реметівській сільській раді є забезпечення цивільного захисту на її території. 

    2. Основними завданнями органів управління та сил цивільного захисту 

громади є: 

   - забезпечення готовності органів управління цивільного захисту, 

підпорядкованих їм сил і засобів до дій, спрямованих на запобігання і 

реагування на надзвичайні ситуації;  

   - забезпечення реалізації заходів щодо запобігання виникненню 

надзвичайних ситуацій;  

   -  навчання населення щодо поведінки та дій у разі виникнення надзвичайної 

ситуації;  

   - виконання програм, спрямованих на запобігання надзвичайним ситуаціям, 

забезпечення сталого функціонування комунальних підприємств, установ та 

організацій, зменшення можливих матеріальних втрат;  

   - опрацювання інформації про надзвичайні ситуації, видання інформаційних 

матеріалів з питань захисту населення і територій від наслідків надзвичайних 

ситуацій;  

   - прогнозування і оцінка соціально - економічних наслідків надзвичайних 

ситуацій, визначення на основі прогнозу потреби в силах, засобах, 

матеріальних та фінансових ресурсах; 

   - створення, раціональне збереження і використання резерву матеріальних та 

фінансових ресурсів, необхідних для запобігання і реагування на надзвичайні 

ситуації;  



   -  оповіщення населення про загрозу та виникнення надзвичайних ситуацій;  

   - своєчасне та достовірне інформування про фактичну обстановку і вжиті 

заходи;  

   - захист населення у разі виникнення надзвичайних ситуацій;  

   - гасіння пожеж;  

   - проведення рятувальних та інших невідкладних робіт щодо ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій, організація життєзабезпечення 

постраждалого населення;  

    - пом’якшення можливих наслідків надзвичайних ситуацій у разі їх 

виникнення;  

    - здійснення заходів щодо соціального захисту постраждалого населення;  

    - реалізація визначених законом прав у сфері захисту населення від 

наслідків надзвичайних ситуацій, зокрема осіб (чи їх сімей), що брали 

безпосередню участь у ліквідації цих ситуацій;  

   - інші завдання, визначені законом.  

          3. Встановити структуру органів управління та сил цивільного захисту 

Тур’є-Реметівської сільської ради у складі:  

3.1. Безпосереднє керівництво діяльністю  Тур’є-Реметівської сільської 

ради з реалізації повноважень у сфері цивільного захисту здійснює голова.  

3.2. Виконання обов’язків щодо організації забезпечення цивільного 

захисту та техногенної безпеки на території сільської ради покласти на 

провідного спеціаліста з питань ведення військового обліку та цивільного 

захисту Мадяра Ю. М.  

3.3. Постійно діючим органом управління цивільного захисту, до 

повноважень яких належать питання організації та здійснення заходів 

цивільного захисту, є виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради. 

          3.4. Для координації діяльності органів та посадових осіб Тур’є-

Реметівської сільської ради, пов’язаної з техногенно - екологічною безпекою, 

захистом населення і територій, запобіганням і реагуванням на надзвичайні 

ситуації утворюється Комісія з питань техногенно - екологічної безпеки і 

надзвичайних ситуацій  сільської ради (далі - Комісія з питань ТЕБ і НС).  

Головою Комісії з питань ТЕБ і НС є за посадою голова виконавчого 

органу Тур’є-Реметівської сільської ради.  

 Провідному спеціалісту з питань ведення військового обліку та 

цивільного захисту Мадяру Ю.М. забезпечити підготовку, скликання та 

проведення засідань, а також контроль за виконанням рішень Комісії з питань 

ТЕБ і НС. Виконання функцій робочого органу цієї комісії покласти на 

провідного спеціаліста з питань ведення військового обліку та цивільного 

захисту Мадяра Ю.М.  
   3.5. Основними завданнями сил цивільного захисту визначити:  

        - проведення робіт та вжиття заходів щодо запобігання надзвичайним 

ситуаціям, захисту населення і територій від них;  

   -  проведення аварійно - рятувальних та інших невідкладних робіт;  

   -  гасіння пожеж;  

   -  проведення робіт щодо життєзабезпечення постраждалих;  



   - надання екстреної медичної допомоги постраждалим у районі надзвичайної 

ситуації.  

Для виконання цих завдань визначити склад сил цивільного захисту  

Тур’є-Реметівської сільської ради:  

- комунальні аварійно - рятувальні служби;  

-  місцеві та добровільні пожежно-рятувальні підрозділи;  

- формування цивільного захисту суб’єктів господарювання, що належать 

до сфери їх управління;  

- добровільні формування цивільного захисту.  

       Провідному спеціалісту з питань ведення військового обліку та цивільного 

захисту Мадяру Ю.М. підготувати до розгляду в установленому порядку 

пропозиції щодо утворення комунальних аварійно - рятувальних служб та 

пожежно-рятувальних підрозділів.  

 3.6. Для безпосереднього управління аварійно - рятувальними та іншими 

невідкладними роботами у разі виникнення надзвичайної ситуації об’єктового 

рівня керівником робіт з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації визначити з 

питань  діяльності виконавчих органів влади Короля В.І.  

 3.7. Визначити, що безпосередню організацію і координацію аварійно - 

рятувальних та інших невідкладних робіт з ліквідації наслідків надзвичайної 

ситуації, у разі її виникнення, здійснює штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, який є робочим органом керівника робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайної ситуації.  

          До складу штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації входять  

старости населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради за місцем 

виникнення надзвичайної ситуації, працівники інших структурних підрозділів 

виконавчого органу сільської ради, керівники аварійно - рятувальних служб та 

пожежно-рятувальних підрозділів, що беруть участь у ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації, представники установ та організацій (за погодженням з 

їх керівниками).  

Штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації у своїй діяльності 

керуватися наказом Міністерства внутрішніх справ України від 26.12.2014   № 

1406 “Про затвердження Положення про штаб з ліквідації наслідків 

надзвичайної ситуації та Видів оперативно-технічної і звітної документації 

штабу з ліквідації наслідків надзвичайної ситуації”.  

3.7. Для планування, підготовки та проведення евакуації населення  

утворити Комісію з питань евакуації.  

Встановити, що Комісія з питань евакуації відповідає за планування 

евакуації, підготовку населення до здійснення заходів з евакуації, підготовку 

органів з евакуації до виконання завдань, здійснення контролю за підготовкою 

проведення евакуації, приймання і розміщення евакуйованого населення, 

матеріальних і культурних цінностей.  

Визначити, що головою Комісії з питань евакуації є за посадою 

заступник сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів ради 

Тур’є-Реметівської сільської ради Король В. І. 



Провідному спеціалісту з питань ведення військового обліку та 

цивільного захисту Мадяру Ю.М. підготувати та подати на розгляд 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради питання про 

утворення Посадового складу та затвердження Положення про зазначену 

Комісію, а також пропозиції щодо утворення інших тимчасових органів з 

евакуації.  

4. Провідному спеціалісту з питань ведення військового обліку та 

цивільного захисту Мадяру Ю.М. : 
   - підготувати до розгляду в установленому порядку пропозиції щодо 

створення, обладнання та забезпечення функціонування консультаційних 

пунктів з питань цивільного захисту при адміністративних будинках старост 

населених пунктів ради; 

   - спланувати навчання керівного складу та фахівців, діяльність яких 

пов’язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту.  

    На підставі визначеної потреби у навчанні забезпечити направлення до 

навчально-методичного центру сфери  цивільного захисту відповідних заявок.  

        5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань  діяльності виконавчих органів влади Короля В.І. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

Від 20 травня 2021 року            Тур’ї  Ремети                                        №  83 

 

Про основні завдання цивільного 

захисту Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2021 рік 

 

 

На виконання розпорядження КМУ від 28 грудня 2020 р. № 1659-р «Про 

затвердження плану основних заходів цивільного захисту на 2021 рік», 

керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою належної організації та виконання в Тур’є-Реметівській 

сільській раді заходів цивільного захисту, виконком сільської ради  

 

В И Р І Ш И В: 

 

       1. Затвердити основні завдання цивільного захисту Тур’є-Реметівської 

сільської ради  на 2021 рік (додаються). 

       2. Затвердити план основних заходів цивільного захисту Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021 рік (додаються). 

       3.  Рішення виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради «Про 

план заходів та основні завдання у сфері цивільного захисту Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021 рік» №53 від 22.04.2021 року вважати 

таким, що втратило чинність.  

       4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови  з питань діяльності виконавчих органів влади Короля В. І.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 



                                                                                       Додаток 1  

                                                                          до рішення виконавчого комітету  

                                                                          Тур’є - Реметівської сільської ради  

                                                                          від 20 травня 2021 року №83 
 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021 рік 
 

1. Відповідно до вимог статей 10, 18, 19 Кодексу цивільного захисту 

України основні зусилля зосередити на: 

удосконаленні та розвитку законодавчої та нормативно – правової бази з 

питань цивільного захисту (далі - ЦЗ); 

удосконаленні територіальної підсистеми Єдиної державної системи 

цивільного захисту ланок Тур’є-Реметівської сільської ради; 

забезпеченні готовності органів управління, сил та засобів ЦЗ всіх рівнів 

до оперативного реагування на надзвичайні ситуації (далі - НС) і ліквідації їх 

наслідків, проведенні пошуково - рятувальних робіт, захисті населення і 

територій в мирний час та особливий період; 

плануванні і проведенні ефективних попереджувальних заходів ЦЗ з 

метою забезпечення техногенної та пожежної безпеки, досягненні прийнятних 

рівнів ризику виникнення НС та зменшенні людських і матеріальних втрат; 

підвищенні ефективності діяльності існуючих державних, галузевих та 

об’єктових спеціалізованих аварійно – рятувальних служб і формувань, 

підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних дружин 

(команд); 

виконанні місцевих програм щодо зменшення загрози та запобігання 

виникненню можливих НС і мінімізації їх наслідків, а також забезпеченні 

пожежної безпеки; 

удосконаленні системи спостереження і контролю, насамперед із 

гідрогеологічних, гідрометеорологічних та епідеміологічних питань; 

модернізації системи централізованого оповіщення. 

2. Керівникам цивільного захисту: 

забезпечити реалізацію вимог Кодексу цивільного захисту України; 

підвищити готовність органів управління і сил ЦЗ до дій за 

призначенням у мирний час та в особливий період; 

підтримувати у готовності існуючі системи оповіщення і зв’язку та сприяти у 

їх реконструкції; 

періодично здійснювати перевірку готовності системи централізованого 

оповіщення з доведенням інформації до населення, а також практично 

застосовувати її у разі виникнення загрози або виникнення надзвичайних 

ситуацій (небезпечних подій) при проведенні навчань та тренувань з 

цивільного захисту; 



для проведення радіаційного і хімічного спостереження сформувати 

перелік диспетчерських служб, постів радіаційного та хімічного 

спостереження, розрахунково - аналітичних груп; 

уточнити переліки суб’єктів господарювання, які надають населенню 

санітарно - гігієнічні послуги на проведення санітарної обробки людей, 

спеціальної обробки одягу, майна і транспорту у разі виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, надзвичайних 

екологічних ситуацій і ліквідації їх наслідків; 

         визначити обсяги забезпечення населення і працівників формувань 

цивільного захисту засобами радіаційного та хімічного захисту; 

         забезпечити впровадження на об’єктах підвищеної небезпеки систем 

виявлення загрози надзвичайних ситуацій техногенного та природного 

характеру і локальних систем оповіщення населення у зонах можливого 

ураження та персоналу таких об’єктів; 

продовжити проведення технічної інвентаризації захисних споруд ЦЗ; 

удосконалювати загальнодоступні інформаційні ресурси, забезпечити 

надання та оприлюднення інформації про фонд захисних споруд цивільного 

захисту; 

підвищити готовність спеціалізованих аварійно-рятувальних служб і 

формувань, підрозділів місцевої пожежної охорони, добровільних пожежних 

дружин (команд) до реагування на НС та ліквідації їх наслідків; 

здійснити попереджувальні заходи з метою недопущення загибелі людей 

на водних об’єктах; 

проводити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення 

у разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період 

у ході командно-штабних та інших навчань;  

4. Керівникам потенційно небезпечних об’єктів та об’єктів підвищеної 

небезпеки спланувати діяльність на забезпечення виконання заходів у сфері 

цивільного захисту на об’єктах та їх фінансування у розмірі не менше ніж 0,5 

відсотка обсягу валового доходу об’єкта. 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

(секретаря) виконавчого комітету 

сільської ради, начальник відділу 

правової та кадрової роботи                                              Олеся ТУРЯНИЦЯ 

 

 

 
 
 
 



 

                                                                                                                                               Додаток 2  

                                                                                                                                                                                       до рішення виконавчого комітету  

                                                                                                                                                                                         Тур’є - Реметівської сільської ради  

                                                                                                                                                                                                                    від 20 травня 2021 року №83 
 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 рік 
№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін проведення 

І. Заходи щодо удосконалення територіальної підсистеми єдиної державної системи цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради (далі -

ТП ЄДСЦЗ Тур’є-Реметівської сільської ради) 

1. Здійснення організаційних заходів щодо впровадження на об’єктах 

підвищеної небезпеки автоматизованих систем раннього виявлення 

загрози виникнення надзвичайних ситуацій та оповіщення населення 

у зонах можливого ураження та персоналу таких об’єктів 

Виконком сільської 

ради 

Підприємства, установи та 

організації (за згодою) 

До 15 грудня 

2. Здійснення заходів щодо підтримання в готовності до застосування 

технічних засобів систем оповіщення органів управління цивільного 

захисту та населення 

Виконком сільської 

ради 

Підприємства, установи та 

організації (за згодою) 

До 15 грудня 

3. Нарада керівного складу ЦЗ щодо техногенного та протипожежного 

захисту закладів освіти, забезпечення підготовки до нового 

навчального 2021/22 року 

Відділ освіти, сім’ї, 

молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради,  РС  

УДСНСУ у 

Закарпатській області 

Виконком сільської ради, 

заклади освіти 

червень 

(згідно з 

рішеннями) 

4 Поповнення матеріального резерву матеріально-технічними засобами Виконком сільської 

ради 

Виконком сільської ради, 

керівники об’єктів підвищеної 

небезпеки  

Протягом року, з 

надходженням 

коштів 

ІІ. Заходи щодо підготовки та визначення стану готовності органів управління, сил та засобів ТП ЄДСЦЗ  

1 Підготовка органів управління та сил територіальної підсистеми 

єдиної державної системи цивільного захисту (далі – ТП ЄДСЦЗ) 

відповідно до вимог постанови Кабінету Міністрів України від 

26.06.2013 № 443 "Про затвердження порядку підготовки до дій за 

призначенням органів управління та сил ЦЗ": 

 Органи управління та сили ЦЗ 

структурних підрозділів 

підсистеми ЄДСЦЗ 

 

1) штабні тренування органів управління ланок ТП ЄДСЦЗ Керівник сільської Органи управління та сили ЦЗ Згідно з графіком 

http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/5403-17/page3?text=%F6%E5%ED%F2%F0%E0%EB%B3%E7%EE%E2%E0%ED+%F1%E8%F1%F2%E5%EC%E8#w23


 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін проведення 

ланки ланок ТП ЄДСЦЗ 

2) спеціальні навчання (тренування) формувань спеціалізованих 

служб ТП ЄДСЦЗ  

Керівники 

спеціалізованих 

служб ТП ЄДС ЦЗ  

Керівний склад і фахівці 

спеціалізованої служби ЦЗ 

Згідно з графіком  

3) спеціальні об'єктові навчання з питань ЦЗ Керівники суб'єктів 

господарювання  

Члени комісії з питань 

надзвичайних ситуацій, спеці-

алізовані служби та формування 

ЦЗ суб'єкта господарювання 

Згідно з графіком 

 4) щорічні спеціальні об'єктові тренування з питань ЦЗ Керівники 

спеціалізованих 

служб ТП ЄДСЦЗ , 

керівники суб'єктів 

господарювання  

Керівний склад і фахівці, 

відповідні спеціалізовані служби 

та формування ЦЗ 

Згідно з графіком 

ІІІ. Перевірка стану цивільного захисту, готовності органів управління, сил і засобів до дій за призначенням 

1. Здійснення контролю за станом утримання та використання захисних 

споруд ЦЗ їх балансоутримувачами (власниками)  

Виконком сільської 

ради 

Підприємства, організації та 

установи, утримувачі захисних 

споруд 

За окремими 

графіками 

2. Продовження технічної інвентаризації захисних споруд цивільного 

захисту 

Виконком сільської 

ради 

Місцева інвентаризаційна 

комісія, підприємства, організації 

та установи, утримувачі захисних 

споруд 

Протягом року 

3. Перевірка стану готовності до: 

- протипожежного захисту лісів, сільгоспугідь у весняно-літній 

період 2021 року; 

- виконання завдань у складних умовах осінньо - зимового періоду 

РС  УДСНСУ у 

Закарпатській 

області, комісія з 

питань ТЕБ та НС 

сільської ради 

Виконком сільської ради, 

установи та організації до сфери 

відповідальності яких належить 

питання проведення перевірок  

 

 

Травень 

Вересень -жовтень 

4 Проведення комплексних профілактичних відпрацювань населених 

пунктів Тур’є – Реметівської сільської ради із найбільш складною 

обстановкою з пожежами 

РС  УДСНСУ у 

Закарпатській 

області 

Виконком сільської ради Протягом  року 

5 Спільно з органами державної виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування продовжити роботу щодо створення боєздатних 

підрозділів пожежної охорони в сільській місцевості 

РС  УДСНСУ у 

Закарпатській 

області, виконком 

сільської ради 

Виконком сільської ради, 

підприємства, установи, 

організації  

Протягом  року 



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін проведення 

6. Продовження роботи з організації діяльності добровільних пожежних 

формувань та пожежно – технічних комісій на підконтрольних 

об’єктах 

РС  УДСНСУ у 

Закарпатській 

області, виконком 

сільської ради 

Виконком сільської ради, 

підприємства, установи, 

організації 

Протягом  року 

7. Виконання заходів Програми розвитку та удосконалення цивільного 

захисту Тур’є – Реметівської сільської ради на 2021 – 2023 роки 

Виконком сільської 

ради 

Виконком сільської ради, 

підприємства, установи, 

організації 

Протягом  року 

ІV. Заходи щодо попередження надзвичайних ситуацій та зменшення ризику їх виникнення 

1. Розробка плану збереження, вдосконалення і розвитку фонду 

захисних споруд ЦЗ на 2021 рік 

Виконком сільської 

ради 

Виконком сільської ради травень 

2. Розроблення плану покращення протипожежного водопостачання 

населених пунктів Тур’є - Реметівської сільської ради 

РС  УДСНСУ у 

Закарпатській 

області, виконком 

сільської ради 

Виконком сільської ради, 

підприємства, установи, 

організації 

травень 

3. Розроблення плану організаційних і практичних заходів органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, управлінь, 

організацій та установ щодо підготовки та безаварійного пропуску 

весняної повені, льодоходу і осінніх дощових паводків 2021-2022 

років 

Виконком сільської 

ради 

Виконком сільської ради, 

підприємства, установи, 

організації 

Вересень-жовтень 

4. Підготовка плану організаційних і практичних заходів органів 

виконавчої влади та місцевого самоврядування, управлінь, 

організацій та установ щодо протипожежного захисту лісів у весняно-

літній період 2021 року 

РС  УДСНСУ у 

Закарпатській 

області, виконком 

сільської ради 

Виконком сільської ради, 

підприємства, установи, 

організації 

Травень  

 

 

V. Заходи щодо підготовки керівного складу та фахівців, діяльність яких пов'язана з організацією і здійсненням заходів з питань цивільного захисту 

1. Функціональне навчання керівного складу і фахівців виконкому 

сільської ради, підприємств, установ та організацій в навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

Закарпатської області 

Виконком сільської 

ради 

Навчально-методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Закарпатської 

області (за згодою) 

Згідно з планом 

2. Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів, польових таборів, 

семінарів-тренінгів з питань практичної підготовки дітей та молоді до 

дій у надзвичайних ситуаціях 

Виконком сільської 

ради 

Навчально - методичний центр 

цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Закарпатської 

області (за згодою),  

Відділ освіти, молоді та спорту 

Травень-вересень  



 

№ 

з/п 
Заходи Відповідальні Залучаються 

Термін проведення 

Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

3. Проведення показового навчання з питань цивільного захисту (на базі 

одного з підприємств за рішенням сільської ради)  

РС  УДСНСУ у 

Закарпатській 

області, виконком 

сільської ради 

Одне з підприємств, яке 

розташовано на території сільської 

ради (за окремим рішенням) 

Травень 

4. Проведення в навчальних закладах сільської ради: 

- дня цивільного захисту,  

- тижня безпеки життєдіяльності 

- місячника безпеки життєдіяльності 

Відділ соціального 

захисту населення та 

охорони здоров’я  

сільської ради 

Виконком сільської ради, 

навчальні заклади 

 

Травень  

Жовтень - 

листопад 

VI. Підвищення готовності до реагування на надзвичайні ситуації 

1. Проведення навчально-тренувальних занять (навчань) з усім 

працюючим персоналом потенційно небезпечних підприємств 

(об’єктів), підприємств, установ, організацій, суб’єктів 

господарювання з практичним відпрацюванням дій за можливими 

аварійними ситуаціями 

Керівники 

підприємств, 

установ, організацій 

(за згодою) 

Підприємства, установи, 

організації (за згодою) 

За окремими 

планами і 

графіками 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

(секретаря) виконавчого комітету 

сільської ради, начальник відділу 

правової та кадрової роботи                                                                               Олеся ТУРЯНИЦЯ 



 

 

 
 

 

       

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

               РІШЕННЯ                                   

 

Від 20 травня 2021 року                    Тур’ї  Ремети                             №  84                                          

 

Про створення консультаційних 

пунктів з питань цивільного захисту в 

Тур’є-Реметівській сільській раді 

  

Керуючись статтею 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання статей 19, 20, 21, 40, 42 Кодексу цивільного захисту 

України, Порядку здійснення навчання населення діям у надзвичайних 

ситуаціях, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України  

від 26 червня 2013 р. № 444, Рекомендацій щодо порядку створення, 

обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань 

цивільного захисту при житлово - експлуатаційних організаціях та сільських 

(селищних) радах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій 

України від 07.06.2011 №587, з метою підвищення ефективності просвітницько-

інформаційної роботи і пропаганди знань з питань захисту та дій у 

надзвичайних ситуаціях серед населення, що не зайняте у сферах виробництва 

та обслуговування, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Створити консультаційні пункти з питань цивільного захисту в             

с. Тур’ї Ремети, с. Туриця, с. Турички, с. Вільшинки, с. Тур’я Пасіка, 

с.Порошково, с. Тур’я Бистра, с. Тур’я Поляна. 

          2. Затвердити Положення про консультаційний пункт з питань цивільного 

захисту (додаток 1). 

          3. Призначити провідного спеціаліста з питань ведення військового 

обліку та цивільного захисту Тур’є - Реметівської сільської ради Мадяра Ю. М. 

відповідальною особою за створення, обладнання та організацію роботи 

консультаційних пунктів. 

         4. Роботу консультаційних пунктів з питань цивільного захисту 

здійснювати: 

         -  с. Тур’ї Ремети, с. Туриця, с. Турички, с. Вільшинки, с. Тур’я Пасіка, 

с.Порошково, с. Тур’я Бистра, с. Тур’я Поляна – адміністративна будівля села; 



 

 

       -  провідному спеціалісту з питань ведення військового обліку та 

цивільного захисту Тур’є- Реметівської сільської ради  Мадяру Ю. М. спільно із 

старостами сіл: 

       -   подати пропозиції щодо обладнання приміщень консультаційних пунктів 

наочною інформацією, забезпечення технічними засобами навчання, зразками 

навчального майна (навчальні та наочні приладдя, медичне майно, засоби 

індивідуального захисту), навчальною літературою та організувати їх роботу 

згідно з нормативними документами; 

      - узгодити питання організації заходів з пропаганди знань цивільного 

захисту серед населення, порядок, форму та терміни подання звітності про 

роботу пунктів. Відпрацювати тематику консультацій та подати на 

затвердження; 

     - для забезпечення роботи консультаційних пунктів підготувати пропозиції 

щодо призначення консультантів з числа активістів цивільного захисту; 

     - спланувати роботу консультаційних пунктів, оформити відповідну 

документацію (план роботи пункту на рік, розпорядок дня та графік чергування 

з надання консультацій населенню щодо дій у надзвичайних ситуаціях, список 

та посадові інструкції працівників пункту, журнал обліку наданих консультацій 

тощо). Встановити час проведення консультацій: щомісяця по п'ятницях 

першого і третього тижня з 10.00 до 14.00.  

        5. Роботу щодо створення консультаційних пунктів з питань цивільного 

захисту завершити до 01.06.2021 року. 

        6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів влади Короля В. І. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                     Надія ДЕВІЦЬКА 

                                                 

 

 

 

 

 

 

 

                                                

 

 

 

 

 

                                              

 



 

 

                                                                               Додаток 1  

                                                                               Рішенням виконавчого комітету 

                                                                               Тур’є-Реметівської сільської ради 

                                                                               від 20 травня 2021 року № 84 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про консультаційний пункт з питань цивільного захисту  

при Тур’є-Реметівській сільській раді 

  

 

І. Загальні положення 

 

    1.1. Консультаційний пункт з питань цивільного захисту при сільській раді 

(далі - консультаційний пункт) є осередком просвітницько-інформаційної 

роботи і популяризації знань серед населення  Тур’є-Реметівської сільської 

ради з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій. Він забезпечує 

виконання завдань з навчання незайнятого у сферах виробництва та 

обслуговування населення захисту та діям в умовах надзвичайних, 

несприятливих побутових або нестандартних ситуацій. 

    1.2. Діяльність консультаційного пункту організовується відповідно до вимог 

Кодексу цивільного захисту України, Порядку здійснення навчання населення 

діям у надзвичайних ситуаціях, затверджених Постановою Кабінету Міністрів 

України від 26 червня 2013 р. № 444, Рекомендацій щодо порядку створення, 

обладнання та забезпечення функціонування консультаційних пунктів з питань 

цивільного захисту при житлово -експлуатаційних організаціях та сільських 

радах, затверджених наказом Міністерства надзвичайних ситуацій України від 

07.06.2011 №587, та інших нормативно-правових і організаційно-розпорядчих 

актів, що регламентують підготовку населення до дій в умовах надзвичайних 

ситуацій. 

    1.3. Мережа консультаційних пунктів на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради створюється рішенням виконкому. 

    1.4. У повсякденній діяльності консультаційний пункт керуються цім 

Положенням. 

    1.5. Загальне керівництво консультаційним пунктом здійснює начальник 

цивільного захисту громади – сільський голова. 

    1.6. Контроль за діяльністю консультаційного пункту здійснюється: 

- провідним спеціалістом з військового обліку та цивільного захисту  Тур’є-

Реметівської сільської ради . 

- старостами населених пунктів громади де вони створені. 

    1.7. Консультаційно-методична допомога з організації роботи 

консультаційних пунктів здійснюється педагогічними працівники 

територіальних курсів, навчально-методичних центрів цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності (далі - курси, центри). 

 

 



 

 

ІІ. Завдання консультаційних пунктів та їх кадрове забезпечення  

 

   2.1. Головними завданнями консультаційного пункту є: 

- участь у підготовці населення, не зайнятого у сфері виробництва та 

обслуговування, з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій за 

тематикою, рекомендованою ДСНС України; 

- сприяння розвитку громадської свідомості щодо особистої та колективної 

безпеки; 

- підвищення рівня морально - психологічного стану громадян в умовах 

загрози і виникнення надзвичайних ситуацій. 

   2.2. Відповідно до покладених на нього головних завдань консультаційний 

пункт забезпечує: 

- доведення до непрацюючого населення правил та рекомендацій щодо: 

- дій в умовах надзвичайних ситуацій та проявів терористичних актів; 

- застосування засобів індивідуального та колективного захисту; 

- надання невідкладної медичної взаємодопомоги постраждалим; 

- поведінки в несприятливих побутових і нестандартних ситуаціях; 

- забезпечення особистої та колективної безпечної життєдіяльності в різні пори 

року; 

 -  створення умов для самостійного вивчення населенням матеріалів 

посібників, пам’яток, іншого друкованого навчально-інформаційного 

матеріалу, перегляду та прослуховування спеціального циклу теле та 

радіопередач; 

-     надання інформації населенню щодо прав та обов’язків громадян України у 

сфері цивільного захисту; 

    -   участь в інформаційно-просвітницькій роботі та популяризації знань серед 

населення з питань заходів цивільного захисту, які сплановані та проводяться у 

регіоні, а також роз’яснення правил поведінки та дій в умовах виникнення 

надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних ситуацій 

(організація та участь у виставках, змаганнях, оглядах-конкурсах, бесідах, 

вікторинах, виступах по радіо та телебаченню, поширення друкованої, аудіо- та 

відеопродукції тощо); 

-  участь у роботі місцевих органів влади та громадських організацій із 

забезпечення високого рівня морально-психологічного стану непрацюючого 

населення в умовах загрози та виникнення надзвичайних ситуацій, а також при 

ліквідації їх наслідків; 

-    доведення до мешканців конкретних повідомлень, що стосуються участі 

населення у заходах цивільного захисту за місцем проживання (дій за 

попереджувальним сигналом "Увага всім!", при проведенні евакуаційних 

заходів, інформації про місця знаходження захисних споруд цивільного захисту 

(цивільної оборони) (далі – захисні споруди), пунктів видачі засобів 

індивідуального захисту тощо); 

-      постійне вивчення та освоєння передового перспективного досвіду щодо 

форм і методів просвітницько-інформаційної роботи та популяризації знань; 

створення та удосконалення необхідної навчально - матеріальної бази. 



 

 

   2.3. Безпосередня відповідальність за організацію роботи консультаційного 

пункту покладається на штатну (позаштатну) спеціально призначену посадову 

особу з питань цивільного захисту сільської ради, яка працює під контролем 

сільського голови. 

     Крім особи, яка безпосередньо відповідає за роботу консультаційного 

пункту до проведення просвітницько-інформаційної роботи і пропаганди знань 

цивільного захисту серед населення можуть залучатися (за їх згодою) активісти 

з числа ветеранів цивільного захисту, а також медичний персонал, громадяни, 

які раніше успішно пройшли повний курс навчання та мають необхідну 

підготовку. 

   2.4. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, 

відповідає за планування заходів, які проводяться пунктом, зміст та своєчасне 

оновлення наочної інформації, організацію роботи консультантів з числа 

активістів цивільного захисту, стан навчально-матеріальної бази та зобов'язана: 

розробляти та вести плануючі, облікові та звітні документи; 

організовувати проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах 

надзвичайних ситуацій за порядком та в обсязі, установленому розпорядчим 

документом керівника організації, органу влади; 

проводити інструктаж консультантів; 

забезпечувати необхідною літературою мешканців, які побажали самостійно 

вивчати питання щодо їх захисту та правильних дій в умовах надзвичайних 

ситуацій; 

вести облік заходів, проведених з навчання непрацюючого населення; 

складати звіти про виконання плану роботи пункту і представляти їх 

селищному голові; 

складати заявки на придбання навчальної літератури, вести їх облік, зберігання 

та своєчасне списання; 

стежити за станом та порядком у приміщенні, яке використовується для 

забезпечення консультаційної роботи; 

брати участь у заходах просвітницько-інформаційної роботи з популяризації 

знань серед населення з питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій; 

підтримувати постійну взаємодію з питань навчання населення із органами 

управління цивільного захисту. 

   2.5. Особа, яка безпосередньо організовує роботу консультаційного пункту, у 

встановлений термін проходить підготовку на курсах. 

  

ІІІ. Матеріально–технічне забезпечення діяльності консультаційного 

пункту 

 

   3.1. Навчальну матеріально-технічну базу консультаційного пункту з питань 

цивільного захисту складають: 

інформаційно-довідковий куток з питань цивільного захисту, що забезпечує 

доступне доведення до мешканців певної території необхідної інформації з 

питань цивільного захисту та повідомлень, розроблених на основі аналізу 

особливостей місцевих умов та ймовірних місцевих небезпек, які можуть 

спричинити надзвичайні ситуації; 



 

 

окреме приміщення, призначене для проведення роз’яснювальної 

консультаційної роботи щодо дій у випадках виникнення аварій, катастроф, 

стихійних лих, ймовірних для конкретної території та надання практичної 

допомоги населенню у самостійній підготовці за спеціальними програмами 

підготовки населення до дій в умовах надзвичайних ситуацій, які 

рекомендовані ДСНС України та відпрацьовані з врахуванням місцевих умов, і 

оснащене для цього наочними засобами навчання, спеціальною літературою, 

навчальними посібниками та іншим майном, необхідним для навчання. 

   3.2. Рішенням сільського голови для консультаційного пункту виділяється 

приміщення в адміністративній будівлі населеного пункту громади, яке 

оснащується необхідними меблями (столи, стільці, шафи тощо). Біля вхідних 

дверей консультаційного пункту розміщується табличка з надписом 

«Консультаційний пункт з питань цивільного захисту». 

На видному місці розташовуються розпорядок дня, графік проведення 

консультацій, прізвища та телефони консультантів. 

Кожний відвідувач пункту повинен мати можливість отримати конкретну та 

вичерпну інформацію про ймовірні надзвичайні ситуації у районі його 

проживання, місця укриття та маршрути проходу до них, про адреси пунктів 

видачі засобів індивідуального захисту, порядок евакуації тощо. 

   3.3. Інформаційно-довідковий куток з питань цивільного захисту є 

обов’язковим елементом консультаційного пункту та являє собою окремий 

стенд з тематично оформленими планшетами. 

Інформаційно-довідкові кутки розміщуються у легкодоступних для огляду 

місцях (коридори, холи, вестибюлі тощо). 

   3.4. Тематичний зміст планшетів інформаційно-довідкового кутка 

викладається зрозуміло, наочно, вкрай лаконічно та розміром шрифту, що 

забезпечує його легке застосування та включає: 

пам’ятку щодо порядку зв’язку з екстреними службами, які діють за 

скороченими телефонними номерами (101, 102, 103, 104 тощо); 

карти-схеми зони відповідальності громади з інформацією про ймовірні загрози 

техногенного характеру (аварії, катастрофи на потенційно-небезпечних 

об’єктах), наслідки яких можуть негативно впливати на життєдіяльність 

населення; 

рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних 

загроз техногенного характеру та правил поведінки під час виникнення аварій 

та катастроф; 

інформацію про ймовірні загрози природного характеру (стихійні лиха) 

відповідно до пори року, наслідки яких можуть негативно впливати на 

життєдіяльність населення, що мешкає на території селищної ради та 

рекомендації щодо засобів захисту від впливу небезпечних факторів ймовірних 

сезонних загроз природного характеру і правил поведінки під час стихійного 

лиха; 

порядок проведення евакуації населення зі схемою розміщення та адресами 

збірних евакуаційних пунктів, рекомендації щодо готовності населення до 

проведення евакуаційних заходів; 



 

 

розклад роботи консультаційного пункту та порядок отримання 

консультаційної допомоги з питань цивільного захисту; 

рекомендаціями щодо захисту сільськогосподарських тварин, рослин і 

продуктів сільськогосподарського виробництва, продуктів харчування, фуражу 

і води (з урахуванням місцевої специфіки); 

порядком організації прийому евакуйованого населення (у разі наявності таких 

завдань). 

   3.5. Для тематичного оформлення приміщення консультаційного пункту 

використовуються: 

навчально-наочні посібники (плакати, стенди); 

спеціальна навчальна література; 

технічні засоби навчання; 

навчальне майно. 

Крім того, для більшої наочності зон розповсюдження небезпечних факторів 

ймовірних аварій на потенційно небезпечних об’єктах, роз’яснення заходів 

цивільного захисту щодо укриття населення у захисних спорудах, його 

евакуації можуть застосовуватися макети місцевості, наявних на місцевості 

будівель і споруд. 

   3.6. Навчально-наочні посібники (плакати, стенди) розміщуються на стінах 

приміщення консультаційного пункту та можуть містити, з урахуванням 

місцевих особливостей, інформаційні матеріали наступного змісту: 

- структура єдиної державної системи цивільного захисту (склад органів 

цивільного захисту, обов’язки центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування щодо цивільного 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру); 

- права і обов’язки громадян щодо захисту населення і територій від 

надзвичайних ситуацій, обов’язки дорослого населення щодо захисту 

дітей; 

- правила особистої, пожежної та техногенної безпеки; 

- класифікація надзвичайних ситуацій; 

- хімічна небезпека; 

- радіація; 

- електричний струм; 

- газ; 

- розлив ртуті; 

- при пожежі; 

- землетрус; 

- обмороження; 

- небезпека на воді; 

- безпека руху; 

- тероризм; 

- ураган; 

- повінь; 

- блискавка; 

- ожеледиця; 



 

 

- життєзабезпечення населення у надзвичайних ситуаціях; 

- засоби захисту органів дихання і шкіри (засоби індивідуального захисту); 

- евакуація населення; 

- укриття населення в захисних спорудах; 

- медичний захист; 

- оповіщення та інформування; 

- інші інформативні матеріали, які розкривають зміст заходів захисту 

населення і територій відповідного регіону. 

   3.7. Спеціальна навчальна література, призначена для самостійної роботи 

відвідувачів консультаційного пункту, повинна бути представлена: 

навчальними посібниками з питань цивільного захисту; 

виписками із законодавчих та нормативних актів з питань цивільного захисту 

населення і територій та безпеки життєдіяльності; 

пам’ятками та рекомендаційними брошурами з питань охорони життя і 

здоров’я людини у надзвичайних, несприятливих побутових або нестандартних 

ситуаціях. 

   3.8. Навчальне майно: 

засоби пожежогасіння; 

засоби надання невідкладної медичної допомоги; 

Кількість зразків навчального майна консультаційного пункту визначається 

місцевими умовами. 

   3.9. Матеріальні та фінансові витрати, пов’язані з виділенням та утриманням 

приміщень консультаційного пункту, їх обладнанням та оснащенням 

необхідною навчальною матеріально-технічною базою, здійснюються за 

рахунок місцевого бюджету. 

  

ІV. Організація роботи консультаційних пунктів 

 

   4.1. Робота консультаційного пункту організовується за річним планом 

роботи пункту. 

   4.2. У річному плані визначаються основні заходи консультаційної та 

просвітницько-інформаційної роботи з популяризації знань серед населення з 

питань захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій, а також заходи щодо 

удосконалення навчально-матеріальної бази пункту. 

План роботи консультаційного пункту розробляється та підписується особою, 

яка безпосередньо відповідає за його роботу, погоджується і затверджується 

сільським головою. 

Консультаційна робота з питань цивільного захисту та безпеки життєдіяльності 

працівником пункту здійснюється згідно з графіком. 

   4.3. Навчання населення, яке не зайняте у сферах виробництва та 

обслуговування, здійснюється шляхом: 

проведення консультацій з питань захисту та дій в умовах можливих 

надзвичайних ситуацій за рекомендаціями щорічних Організаційно-методичних 

вказівок начальника цивільного захисту територіальної громади; 

проведення інформаційних та агітаційних заходів (бесід, лекцій, вечорів питань 

і відповідей, показів діафільмів, відеофільмів тощо); 



 

 

розповсюдження та читання пам’яток, листівок, посібників з тематики захисту 

населення; 

забезпечення умов для самостійного вивчення населенням правил поведінки та 

дій в умовах надзвичайних ситуацій за рекомендованою працівниками пункту 

літературою та за їх консультаційною допомогою; 

участі у тренуваннях з питань цивільного захисту. 

   4.4. Консультаційний пункт може використовуватися для доведення до 

мешканців конкретних повідомлень, що стосуються їх участі у заходах 

цивільного захисту за місцем проживання (дій за попереджувальним сигналом 

"Увага всім!", при проведенні евакуаційних заходів, укритті у захисних 

спорудах, видачі засобів індивідуального захисту тощо). 

   4.5. При проведенні консультацій на пункті обов’язково надається інформація 

про потенційну небезпеку, що характерна для місць проживання населення, та 

методи реагування на неї. Особливу увагу необхідно звертати на громадян, які 

проживають поряд з потенційно небезпечними об’єктами та у сільській 

місцевості, а також на дітей та соціально незахищені верстви населення. 

   4.6. Для проведення консультацій залучаються працівники консультаційного 

пункту, спеціалісти сільської ради, консультанти з числа активістів цивільного 

захисту, які пройшли підготовку на курсах району. 

З медичних тем та питань психологічної підготовки для проведення занять 

залучаються працівники закладів охорони здоров’я. 

   4.7. Робота персоналу пункту організовується таким чином, щоб кожен його 

відвідувач у будь-який час міг отримати вичерпну інформацію (роз’яснення) 

щодо питань гарантованого забезпечення захисту та порядку його дій в умовах 

надзвичайної ситуації. 

На забезпечення цієї вимоги на консультаційному пункті постійно повинен 

бути працівник (консультант), здатний конкретизувати положення інформації 

стендів (довідкової літератури, нормативних документів), а також список 

контактних телефонів консультантів – фахівців у відповідній галузі знань з 

питань цивільного захисту. 

   4.8. Просвітницька робота та пропаганда знань серед населення з питань 

захисту та дій в умовах надзвичайних ситуацій спрямовується на підготовку 

громадян до дій при виникненні надзвичайних ситуацій, зокрема: особливостей 

поведінки у різні періоди року, поведінки на воді, на дотримання правил 

пожежної безпеки, санітарно-гігієнічних норм, при виникненні епідемій, 

епізоотій, отруєнь тощо. 

   4.9. Основна увага при навчанні населення звертається на морально-

психологічну підготовку, умілі дії в умовах надзвичайних ситуацій, 

характерних для місць його проживання, на виховання у громадян почуття 

високої відповідальності за свою підготовку та підготовку своєї родини до 

захисту в умовах надзвичайних ситуацій. 

   4.10. Основними організаційно-розпорядчими документами, які повинні бути 

на консультаційному пункті, є: 

витяг з рішення виконавчого комітету про створення консультаційного пункту; 

положення про консультаційний пункт; 

план роботи пункту на рік; 



 

 

графік надання консультацій з питань цивільного захисту працівниками 

консультаційного пункту; 

журнал обліку консультацій. 

   4.11. Звітність про роботу консультаційного пункту надається сільському 

голові. 

 

 

 

 

Заступник керуючого справами  

(секретаря) виконавчого комітету 

сільської ради, начальник відділу 

правової та кадрової роботи                                               Олеся ТУРЯНИЦЯ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ                                       

 

 

Від 20 травня 2021 року               Тур’ї  Ремети                                 №  85 

 

Про затвердження інформаційних і  

технологічних карток адміністративних  

послуг, суб’єктом надання яких є  

посадові особи Тур’є-Реметівської  

сільської ради 

 

 

Керуючись  статтями 27, 38, 59  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до  статті 8 Закону України «Про 

адміністративні послуг», з метою надання зручних, якісних та найнеобхідніших 

адміністративних послуг, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити   інформаційні   картки   адміністративних   послуг,  суб’єктом  

надання яких є посадові особи Тур’є-Реметівської сільської ради, згідно з 

додатком 1. 

2. Затвердити  технологічні  картки  адміністративних послуг, суб’єктом 

надання яких є посадові особи Тур’є-Реметівської сільської ради, згідно з 

додатком 2. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр надання адміністративних послуг» 

Мацо І. І.  

 

 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

                                                                                  Додаток № 1 

                                                                                        до рішення виконкому 

                                                                                        від 20 травня 2021 року №85 

 

 

ІНФОРМАЦІЙНІ КАРТКИ  

адміністративних послуг, суб’єктом  

надання яких є посадові особи Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Державної реєстрації народження. 

2. Державної реєстрації шлюбу. 

3. Державної реєстрації смерті. 

4. Реєстрація місця проживання особи. 

5. Реєстрація місця перебування особи. 

6. Зняття з реєстрації місця проживання особи. 

7. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи. 

8. Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменувань вулиць тощо. 

9. Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих в житловому 

будинку/приміщенні осіб. 

10.  Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. 

11.  Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права 

довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на 

нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва. 

12.  Державна реєстрація речового права, похідного від права власності. 

13.  Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно. 

14.  Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

15.  Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за 

судовим рішенням). 

16.  Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

17.  Заборона вчинення реєстраційних дій. 

18.  Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

19.  Державна реєстрація створення юридичної особи (крім громадського 

формування). 

20.  Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу 

(крім громадського формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців (крім громадських 

формувань). 

21.  Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 



 

 

установчих документів юридичної особи (крім громадського 

формування). 

22.  Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім громадського формування). 

23.  Державна реєстрація переходу юридичної особи з модельного статуту 

на діяльність на підставі власного установчого документа (крім 

громадського формування); 

24.  Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування). 

25.  Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім  

громадського формування). 

26.  Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування). 

27.  Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) юридичної особи (крім 

громадського формування). 

28.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

ліквідації (крім громадського формування). 

29.  Державна реєстрація припинення юридичної особи в результаті її 

реорганізації (крім громадського формування). 

30.  Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 

особи (крім громадського формування). 

31.  Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім громадського формування). 

32.  Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 

33.  Державна реєстрація фізичної особи – підприємця. 

34.  Державна реєстрація включення відомостей про фізичну особу – 

підприємця, зареєстровану до 01 липня 2004 року, відомості про яку не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

35.  Державна реєстрація змін до відомостей про фізичну особу – 

підприємця, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

36.  Державна реєстрація припинення підприємницької діяльності 

фізичної особи – підприємця за її рішенням. 

37.  Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 

юридичної особи. 

 

Заступник керуючого справами  

(секретаря) виконавчого комітету 

сільської ради, начальник відділу 

правової та кадрової роботи                                                   Олеся ТУРЯНИЦЯ 

 

 

https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429150212-59.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429150212-59.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429150212-59.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155323-97.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155323-97.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155323-97.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155323-97.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155609-83.doc
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155609-83.doc
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155609-83.doc
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155702-99.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2020/04/29/20200429155702-99.docx


 

 

                                                                                               Додаток № 2 

                                                                                        до рішення виконкому 

                                                                                        від 20 травня 2021 року №85 
 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

з державної реєстрації народження 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 

 
№ з/п Етапи опрацювання звернення 

про надання адміністративної 

послуги 

Відповідальна посадова 

особа   і структурний 

підрозділ суб’єкта 

надання адміністративної 

послуги 

Строк виконання 

етапів (днів) 
 

1 2 3  

4 

1. Прийняття всіх необхідних 

документів які підтверджують 

факти, що підлягають державній 
реєстрації та ті, які необхідні для 

виконання адміністративної 

послуги 

Староста села  або  

головний спеціаліст ЦНАП 

або начальник ЦНАП  

 

Протягом  

дня 

2. Реєстрація народження шляхом 
складення актового запису про 

народження у 2-ох примірниках 

та його підписання (або відмова у 
оформленні свідоцтва про 

народження) 

Староста села  або  
головний спеціаліст ЦНАП 

або начальник ЦНАП 

 
Протягом  

дня 

3. Оформлення свідоцтва про 

народження, його підписання та 
скріплення печаткою 

 

 

Староста села  або  

головний спеціаліст ЦНАП 
або начальник ЦНАП 

 

 
Протягом  

дня  

4. Видача свідоцтва про 
народження суб’єкту звернення 

Староста села  або  
головний спеціаліст ЦНАП 

або начальник ЦНАП 

Протягом  
дня 

Загальна кількість днів надання послуги 1 день 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 1 день 

 
У разі відмови у видачі  свідоцтва про народження, суб’єкт  звернення має право повторно подати до 

ЦНАП заяву та вхідний пакет документів, усунувши недоліки, які стали причиною відмови. 

 

 
 



 

 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

з державної реєстрації шлюбу 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання 

звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

посадова особа   і 

структурний 

підрозділ суб’єкта 

надання 

адміністративної 

послуги 

Строк 

виконання 

етапів (днів) 

 

1 2 3 4 

1. Прийом, перевірка повноти 

та правильності документів, 

необхідних для отримання 

адміністративної послуги, 

роз’яснення умов та порядку 

проведення державної 

реєстрації шлюбу, 

встановлення особи суб’єктів 

звернення, інформування про 

можливість здійснення 

медичного обстеження та за 

бажанням суб’єктів 

звернення видача 

направлення за зразком, 

затвердженим Міністерством 

охорони здоров’я; 

ознайомлення з правами та 

обов’язками наречених, як 

майбутніх подружжя і 

батьків. 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

2. Призначення з 

використанням програмних 

засобів ведення Державного 

реєстру актів цивільного 

стану громадян (далі – 

Реєстр) дня та часу державної 

реєстрації шлюбу, з 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

 



 

 

додержанням вимог, 

передбачених статтею 32 

Сімейного кодексу України 

та з урахуванням побажань 

наречених 

3. Формування та реєстрація за 

допомогою програмних 

засобів ведення Реєстру заяви 

встановленої форми, надання 

її для ознайомлення та 

підписання суб’єктам 

зверненням 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

4. Облік у відповідному 

журналі заяви встановленої 

форми 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день 

надходження або 

не пізніше 

наступного 

робочого дня у 

разі надходження 

заяви в 

електронній 

формі поза 

робочим часом 

відділу 

5. Облік у відповідному 

журналі заяви про 

скорочення місячного 

терміну державної реєстрації 

шлюбу (у разі її подання) 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день 

надходження або 

не пізніше 

наступного 

робочого дня у 

разі надходження 

документів в 

електронній 

формі поза 

робочим часом 

відділу 

6. Прийняття рішення щодо 

надання адміністративної 

послуги; у разі наявності 

визначених підстав, видача 

відмови в проведенні 

державної реєстрації шлюбу 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення; 

надходження 

заяви та 

документів або у 

день отримання 

результатів 

перевірки 

7. Складання в електронному 

вигляді в Реєстрі та на 

паперових носіях актового 

запису про шлюб (державна 

реєстрація шлюбу) 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 



 

 

8. Ознайомлення суб’єктів 

звернення з відомостями 

актового запису про шлюб, 

складеного у присутності 

суб’єктів звернення 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 

9. Формування в Реєстрі у 

присутності суб’єкта 

звернення та видача йому 

свідоцтв про шлюб 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 

10. Внесення відомостей до 

книги обліку бланків свідоцтв 

про шлюб 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 

11. Проставлення, у відповідних 

випадках, на першій сторінці 

паспорта громадянина 

України у формі книжечки 

відмітки про те, що 

зазначений документ підлягає 

обміну в місячний строк у 

зв'язку зі зміною прізвища 

при державній реєстрації 

шлюбу 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 

Загальна кількість днів надання послуги 1 день 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 1 день 
 
 
У разі відмови у видачі  свідоцтва про шлюб, суб’єкт  звернення має право повторно подати до 

ЦНАП заяву та вхідний пакет документів, усунувши недоліки, які стали причиною відмови. 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

ТЕХНОЛОГІЧНА КАРТКА 

адміністративної послуги 

з державної реєстрації смерті 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

(найменування органу, що видає документ дозвільного характеру) 

№ 

з/п 

Етапи опрацювання 

звернення про надання 

адміністративної послуги 

Відповідальна 

посадова особа   і 

структурний 

підрозділ суб’єкта 

надання 

адміністративної 

послуги 

Строк 

виконання 

етапів (днів) 

 

1 2 3 4 

1. Прийом, перевірка повноти 

документів, необхідних для 

отримання адміністративної 

послуги, роз’яснення умов та 

порядку проведення 

державної реєстрації смерті, 

встановлення особи суб’єкта 

звернення 

Староста села  або   

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

2. Формування та реєстрація за 

допомогою програмних 

засобів ведення Державного 

реєстру актів цивільного 

стану громадян (далі – 

Реєстр) заяви встановленої 

форми, надання її для 

ознайомлення та підписання 

суб’єкту звернення 

Староста села  або 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

 або не пізніше 

наступного 

робочого дня у 

разі надходження 

заяви в 

електронній 

формі поза 

робочим часом 

відділу 

3. Облік у відповідному 

журналі заяви встановленої 

форми 

Староста села  або 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

4. Запрошення суб’єкта 

звернення для державної 

реєстрації та видачі свідоцтва 

про смерть, у разі звернення 

для державної реєстрації 

смерті після закінчення 

Староста села  або  

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день 

надходження або 

не пізніше 

наступного 

робочого дня у 

разі надходження 



 

 

одного року з дня настання 

смерті 

заяви в 

електронній 

формі поза 

робочим часом 

відділу 

5. Прийняття рішення щодо 

надання адміністративної 

послуги; у разі наявності 

визначених підстав, видача 

відмови в проведенні 

державної реєстрації смерті 

Староста села  або  

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення; 

надходження 

заяви та 

документів 

6. Складання в електронному 

вигляді в Реєстрі та на 

паперових носіях актового 

запису про смерть (державна 

реєстрація смерті) 

Староста села  або 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення; 

надходження 

заяви та 

документів  

7. Ознайомлення суб’єкта 

звернення з відомостями 

актового запису про смерть, 

складеного уприсутності 

суб’єкта звернення, у разі 

поданням ним заяви 

встановленої форми та 

документів у паперовій формі 

безпосередньо до відділу 

Староста села  або  

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 

8. Формування в Реєстрі та 

видача свідоцтва про смерть; 

витягу з Реєстру для 

отримання допомоги на 

поховання 

Староста села  або   

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 

9. Внесення відомостей до 

книги обліку бланків свідоцтв 

про смерть та до алфавітної 

книги 

Староста села  або  

головний 

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 

10. Видача (вручення) суб’єкту 

звернення результату надання 

адміністративної послуги 

Староста села  або  

спеціаліст ЦНАП 

або начальник 

ЦНАП 

У день звернення 

у призначений 

день 

Загальна кількість днів надання послуги 1 день 

Загальна кількість днів (передбачена законодавством) 1 день 
 

У разі відмови у видачі  свідоцтва про смерть, суб’єкт  звернення має право повторно подати до 
ЦНАП заяву та вхідний пакет документів, усунувши недоліки, які стали причиною відмови. 

 



 

 

 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ                                       

 

Від 20 травня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                        №  86 

 

Про роботу магазину «Повна комора» 

в с. Тур’ї  Ремети по вул. Радванка,  №91 

 

 

Керуючись  ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про забезпечення  санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», розглянувши листи Відділення поліції №1 

Ужгородського районного управління поліції Головного управління 

національної поліції в Закарпатській області від 29.03.2021 року та від 

12.05.2021 року, щодо обмеження роботи магазину  «Повна комора», 

враховуючи рішення виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради   

від 03 квітня 2012 року №99 «Про погодження графіків роботи торгових 

закладів в с.Тур’я-Ремета» та від 21 серпня 2015 року №302 «Про відмову у 

погодженні зміни графіку роботи магазину «Повна комора», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Рекомендувати ПП Кочан Іванні Іванівні забезпечити дотримання 

режиму роботи магазину «Повна комора»,  погодженого рішенням виконкому 

Тур’є-Реметівської сільської ради від 03 квітня 2012 року №99 «Про 

погодження графіків роботи торгових закладів в с. Тур’я-Ремета». 

2. Рекомендувати начальнику відділення поліції №1 Ужгородського 

районного управління поліції Головного управління національної поліції в 

Закарпатській області забезпечити дотримання громадського порядку та 

графіку роботи магазину «Повна комора». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Крупчинську О. Я. 

 

 

Сільський голова                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ                                       

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                           №  87                                        
 

Про створення робочої групи 

для розроблення схеми організації 

дорожнього руху гужового транспорту 

в с. Порошково  

  

        Відповідно до підпункту а, пункту 1, 7  статті 40 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 19, 20, 21 Закону України «Про 

автомобільні  дороги», у зв’язку із необхідністю упорядкування руху гужового 

транспорту в с. Порошково та з метою зменшення аварійних ситуацій, 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 
 

     1. Утворити робочу групу для розроблення схеми організації дорожнього 

руху гужового транспорту в с. Порошково у наступному складі: 

     - Гондорчин О. М. – заступник  начальника з превентивної діяльності 

відділення №1 поліції Ужгородського районного управління поліції Головного 

управління національної поліції в Закарпатській області (за згодою); 

      - Стадник В. В. – начальник відділу експлуатації служби ДП «Служба 

місцевих автомобільних доріг у Закарпатській області» (за згодою); 

     -  Король В. І.  – заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

      -  Цвік Й. І. - староста сіл Порошково, Мокра, Маюрки; 

     -   Петрішка М. І. - депутат Тур’є - Реметівської сільської ради; 

     -   Пашко М.М. - депутат Тур’є - Реметівської сільської ради; 

     -   Фонтош Ю.Д. – житель села Тур’я Пасіка;  

     -   Горват В.В. - житель села Порошково; 

     -   Горват С.Ю. - житель села Порошково; 

     -   Чава В.І. - житель села Порошково. 

     2. Робочій групі у найкоротший термін розробити схему  організації 

дорожнього руху гужового транспорту в с. Порошково для подальшого 

погодження у встановленому законодавством порядку. 

     3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Короля В.І. 

 

Сільський голова                                                         Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ                                       

 

Від 20 травня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                             №  88                                    

                                              

Про погодження графіку роботи  

ресторану «Шеф» в с. Порошково 

 

      Розглянувши заяву підприємця Легези Анатолія Юрійовича щодо 

погодження графіку роботи ресторану «Шеф», на виконання статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є - 

Реметівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

      1. Погодити графік роботи ресторану «Шеф», який знаходиться за 

адресою с. Порошково, вул. Центральна, 118 з 11.00 до 24.00 години без 

перерви та вихідних. 

      2. Довести погоджений графік роботи до відома керівника ресторану.  

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Короля В.І.  

 

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ                                       
 

Від 20 травня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                 №  89                                        
 

Про видалення дерев 
 

       Розглянувши Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 13.05.2021 року та Акти обстеження зелених насаджень, що 

підлягають видаленню від 17.05.2021 року керуючись Порядком видалення 

дерев, кущів, газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим 

постановою Кабінету Міністрів України №1045 від 01.08.2006 року, на підставі 

статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Тур’єРеметівської сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

       1. Затвердити Акт  обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів і 

квітників) від 13.05.2021 р., що підлягають видаленню чи знесенню (с. Тур’я 

Пасіка, вул. Тур’янська, 48).  

     2. Затвердити Акт  обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів і 

квітників) від 17.05.2021 р., що підлягають видаленню чи знесенню (с. Тур’я -

Поляна, вул. Зелена, 138). 

    3. Затвердити Акт  обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів і 

квітників) від 17.05.2021 р., що підлягають видаленню чи знесенню (с. Тур’я -

Поляна, вул. Зелена, 37). 

   4. Надати дозвіл на видалення дерев згідно поданого Акту обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 13.05.2021 року(с. Тур’я 

Пасіка, вул. Тур’янська, 48).  

     5. Надати дозвіл на видалення дерев згідно поданого Акту  обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 17.05.2021 року(с. Тур’я -

Поляна, вул. Зелена, 138). 

      6. Надати дозвіл на видалення дерев згідно поданого Акту  обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 17.05.2021 року(с. Тур’я -

Поляна, вул. Зелена, 37). 

      7. Доручити сільському голові Надії Девіцькій видати ордери на 

видалення цих зелених насаджень та здійснити їх видалення. 

     8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Короля В. І. 

 

 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
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