УКРАЇНА
Тур’є-Реметівська сільська рада
Ужгородського району
Закарпатської області
ПРОТОКОЛ
Третьої сесії VІІІ скликання
с. Тур’ї Ремети

30.12.2020 року
14.00 год.
Всього обрано депутатів ради: 26 чол.
Присутні на сесії: 15 депутатів
(список додається)

Голова: Девіцька Надія Павлівна - Тур’є-Реметівський сільський голова
Секретар: Воронич Едуард Васильович – секретар ради
Із 26 депутатів сільської ради VІІІ скликання присутні 15. Відповідно
до пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сесія ради є правоможною.
Сільський голова оголосила про відкриття третьої сесії сільської ради
VІІІ скликання.
(Звучить Державний Гімн України)
Девіцька Н. П., запропонувала обрати секретарем сесії секретаря
сільської ради Воронич Е. В. Пропозиція підтримана одноголосно.
Обговорення порядку денного та регламенту роботи засідання
третьої сесії сільської ради VІІІ скликання.
Доповідає: Девіцька Н. П., сільський голова.
Порядок денний та регламент роботи сесії розданий депутатам для
попереднього ознайомлення.
Голосували за пропозицію сільського голови Девіцької Н. П.:
1) Прийняти проєкт порядку денного засідання другої сесії сільської
ради VІІІ скликання за основу.

2) Затвердити порядок денний в цілому.
3) Затвердити регламент роботи засідання другої сесії сільської ради
VІІІ скликання.
Голосували за порядок денний за основу: за – 14; + 1 сільський голова; проти
– 0; утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні - 12.
Голосували за порядок денний роботи сесії в цілому: за – 14; + 1 сільський
голова; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні - 12.
Голосували за регламент роботи сесії: за – 14; + 1 сільський голова; проти –
0; утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні - 12.

Порядок денний третьої сесії сільської ради VІІІ скликання:
1. Про внесення змін до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради № 16
від 17.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів
Тур’є-Реметівської сільської ради, загальної чисельності апарату ради
та її виконавчих органів на 2021 рік».
2. Про зміну засновника, назв, проведення змін до установчих документів
та прийняття у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради
навчальних закладів, розміщених на території Тур’є-Реметівської
сільської ради, засновником яких є Перечинська районна рада
Закарпатської області.
3. Про безоплатне прийняття до комунальної власності Тур’єРеметівської сільської ради об’єктів спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, міста Перечинського району.
4. Про надання згоди на прийняття закладів культури та їх майна у
комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради.
5. Про затвердження Положення про відділ правової та кадрової роботи
апарату Тур’є-Реметівської сільської ради.
6. Про призначення в.о. завідувача комунального закладу «Публічна
бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради».
Регламент роботи засідання третьої сесії сільської ради VІІІ
скликання:
-

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

-

обговорення доповіді - до 5 хв.;
виступи в обговоренні - до 5 хв.

Сільський голова запропонувала винести на розгляд третьої сесії VIII
скликання з 1 по 6 включно порядку денного.
Голосували одноголосно.
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради № 16
від 17.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Тур’єРеметівської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її
виконавчих органів на 2021 рік».
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 14 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 12.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 40 прийняти в цілому
(додається).
ВИСТУПИЛА:
Дьондя О. - депутат Тур’є-Реметівський сільської ради з пропозицією «Про
збільшення штату служби у справах дітей»
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 14 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 12.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
СЛУХАЛИ:
Про зміну засновника, назв, проведення змін до установчих документів
та прийняття у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради
навчальних закладів, розміщених на території Тур’є-Реметівської сільської
ради, засновником яких є Перечинська районна рада Закарпатської області.
Інформував: Цапик В. – завідувач сектору освіти Перечинської
райдержадміністрації.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 15 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 11.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 41 прийняти в цілому
(додається).

СЛУХАЛИ:
Про безоплатне прийняття до комунальної власності Тур’єРеметівської сільської ради об’єктів спільної комунальної власності
територіальних громад сіл, міста Перечинського району.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 15 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 11.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 42 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про надання згоди на прийняття закладів культури та їх майна у
комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 15 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 11.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 43 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про відділ правової та кадрової роботи
апарату Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформував: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 15 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 11.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 44 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про призначення в.о. завідувача комунального закладу «Публічна
бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради».
Інформував: Девіцька Н. - Тур’є - Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проекту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 15 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 11.

Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 45 прийняти в цілому
(додається).
Порядок денний третьої сесії сільської ради VІІІ скликання вичерпано.
Сільський голова оголосила про закриття сесії.
(Звучить Державний Гімн України)

Сільський голова

Секретар сільської ради

Надія ДЕВІЦЬКА

Едуард ВОРОНИЧ

