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

02.02.2021 року.
10.00 год.
Всього обрано депутатів ради: 26 чол.
Присутні на сесії: 23 депутати
(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 23. Відповідно
до пункту 11 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні» сесія ради є правоможною.
Сільський голова оголосила про відкриття четвертої сесії
ради VІІІ скликання.

сільської

(Звучить Державний Гімн України)
Девіцька Н., запропонувала обрати секретарем сесії секретаря сільської
ради Воронича Е., Пропозиція підтримана одноголосно.
Сільський голова поінформувала про заяву, яка надійшла від депутата
Чомоляка Л., де він, відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве
сомоврядування в Україні» та статті 35 Закону України «Про запобігання
корупції» повідомляє, що при розгляді питання «Про затвердження проектів
землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність громадянам для
ведення особистого селянського господарства та передачу земельних ділянок
у приватну власність» не буде брати участь у обговоренні та голосуванні за
прийняття рішення з цього питання.

Обговорення порядку денного та регламенту роботи засідання
четвертої сесії сільської ради VІІІ скликання.
Доповідає: Девіцька Н., сільський голова.
Порядок денний та регламент роботи сесії розданий депутатам для
попереднього ознайомлення.
Голосували за пропозицію сільського голови Девіцької Н.:
1) Прийняти проект порядку денного засідання четвертої сесії сільської
ради VІІІ скликання за основу.
2) Затвердити порядок денний в цілому.
3) Затвердити регламент роботи засідання четвертої сесії сільської ради
VІІІ скликання.
Голосували за порядок денний за основу: за – 23; + 1 сільський голова;
проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні - 3.
Голосували за порядок денний роботи сесії в цілому: за – 23; + 1
сільський голова; проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні - 3.
Голосували за регламент роботи сесії: за – 23; + 1 сільський голова;
проти – 0; утрималися – 0; не голосували – 0, відсутні - 3.
Голосували одноголосно.
Порядок денний четвертої сесії сільської ради VІІІ скликання:
1. Про затвердження Положень про відділи апарату Тур’є-Реметівської
сільської ради.
2. Про упорядкування назв закладів освіти Тур'є-Реметівської сільської
ради, затвердження в новій редакції статутів та їх реєстрацію.
3. Про передачу майна на праві оперативного управління на баланс
відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Про передачу майна на праві оперативного управління на баланс
відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5. Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану.
6. Про Програму допомоги Перечинському районному територіальному
центру комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення
виконання заходів мобілізаційної підготовки, призову громадян України на
строкову військову службу та військову службу за контрактом до Збройних
Сил України та інших військових формувань на 2021 рік.
7. Про затвердження цільової Програми «Власний дім» на 2021-2025
роки.
8. Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської
області та відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів
на 2021 рік.

9. Про затвердження Положення про комісію Тур’є-Реметівської
сільської ради щодо вирішення земельних спорів відносно меж земельних
ділянок та додержання громадянами правил добросусідства.
10. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення у постійне
користування земельної ділянки Перечинській районній державній лікарні
ветеринарної медицини, що розташована в с. Тур’ї Ремети по вулиці
Шевченка, 17А.
11. Про внесення змін у рішення 34-ї сесії Тур’я-Реметівської сільської
ради VII скликання №565 від 05.06.2020 року «Про надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту».
12. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в оренду
земельної ділянки по вул. Центральна, 79о в с. Тур’ї Ремети та надання даної
ділянки в оренду.
13. Про затвердження технічних документацій із землеустрою, проєктів
відведення земельних ділянок, призначених для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, та
передачу земельних ділянок у власність.
14. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського
господарства та передачу земельних ділянок у власність.
15. Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості,
призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та
передачу земельної ділянки у власність.
16. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та укладання договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ
«Закарпаттяобленерго».
17. Про надання дозволу ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на розроблення
проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
18. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського
призначення.
19. Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність.
20. Про заміну сторони у договорах оренди нерухомого майна спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського
району № 38 від 12 грудня 2016 року та № 49 від 18 червня 2018 року.
21. Про передачу будівлі аптеки № 71 до комунальної власності Тур’єРеметівської сільської ради.
22. 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».
23. Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату Тур’єРеметівської сільської ради на 2021 рік.

24. Про затвердження орієнтовного плану роботи Тур’є-Реметівської
сільської ради та виконавчого комітету на 2021 рік.
Регламент роботи засідання четвертої 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 24 включно порядку денного.
Голосували одноголосно.
ВИСТУПИВ:
Ярчич П. П., - депутат Тур’є-Реметівської сільської ради з пропозицією
розпочати процедуру перейменування назви села Тур’ї Ремети на Тур’я
Ремета.
Голосували за прийняття рішення за основу та прийняття рішення
в цілому: за – 21 депутатати + сільський голова; проти – 0; утрималися – 2;
не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положень про відділи апарату Тур’є-Реметівської
сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 46 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про упорядкування назв закладів освіти Тур'є-Реметівської сільської
ради, затвердження в новій редакції статутів та їх реєстрацію.
Інформував: Цапик В. – начальник відділу освіти, молоді та спорту.

Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 47 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про передачу майна на праві оперативного управління на баланс
відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформував: Цапик В. – начальник відділу освіти, молоді та спорту.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 48 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про передачу майна на праві оперативного управління на баланс
відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 49 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про здійснення повноважень у сфері державної реєстрації актів
цивільного стану.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 50 прийняти в цілому
(додається).

СЛУХАЛИ:
Про Програму допомоги Перечинському районному територіальному
центру комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення
виконання заходів мобілізаційної підготовки, призову громадян України на
строкову військову службу та військову службу за контрактом до Збройних
Сил України та інших військових формувань на 2021 рік.
Інформував: Дмитрук Я.– т.в.о. військового комісара Перечинського
районного територіального центру та підтримки.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 21 депутат + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 5.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 51 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження цільової Програми «Власний дім» на 2021-2025
роки.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 52 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження Програми фінансової підтримки комунального
некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної
медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської
області та відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів
на 2021 рік.
Інформував: Малишко Ю. – директор комунального некомерційного
підприємства «Перечинський районний Центр первинної медико-санітарної
допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 53 прийняти в цілому
(додається).

СЛУХАЛИ:
Про затвердження Положення про комісію Тур’є-Реметівської сільської
ради щодо вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок та
додержання громадянами правил добросусідства.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 54 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення у постійне
користування земельної ділянки Перечинській районній державній лікарні
ветеринарної медицини, що розташована в с. Турї Ремети по вулиці
Шевченка, 17 А.
Інформував: Вовчок А. – директор Перечинської районної державної лікарні
ветеринарної медицини.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 55 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про внесення змін у рішення 34-ї сесії Тур’я-Реметівської сільської
ради VII скликання №565 від 05.06.2020 року «Про надання дозволу на
виготовлення технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж
частини земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту».
Інформував: Біган М. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
сільської ради.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 56 прийняти в цілому
(додається).

СЛУХАЛИ:
Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення в оренду
земельної ділянки по вул. Центральна, 79о в с. Тур’ї Ремети та надання даної
ділянки в оренду.
Інформувала: Мошак М. – спеціаліст першої категорії виконкому сільської
ради.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 57 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження технічних документацій із землеустрою, проєктів
відведення земельних ділянок, призначених для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, та
передачу земельних ділянок у власність.
Інформувала: Мошак М. – спеціаліст першої категорії виконкому сільської
ради.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 58 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громади для ведення особистого селянського
господарства та передачу земельних ділянок у власність.
Інформувала: Мошак М. – спеціаліст першої категорії виконкому сільської
ради.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 1; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 59 прийняти в цілому
(додається).

СЛУХАЛИ:
Про затвердження технічних документацій із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі на місцевості,
призначеної для ведення товарного сільськогосподарського виробництва та
передачу земельної ділянки у власність.
Інформувала: Мошак М. – спеціаліст першої категорії виконкому сільської
ради.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 23 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 60 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок та укладання договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ
«Закарпаттяобленерго».
Інформував: Пересоляк В. – завідувач кафедри землевпорядкування та
кадастру УжНУ.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 6.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 61 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про надання дозволу ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на розроблення
проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок.
Інформував: Пересоляк В. – завідувач кафедри землевпорядкування та
кадастру УжНУ.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 19 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 7.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 62 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення.

Інформував: Біган М. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
сільської ради.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 6.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 63 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про передачу земельних ділянок державної власності у комунальну
власність.
Інформував: Біган М. – керуючий справами (секретар) виконавчого комітету
сільської ради.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 19 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 7.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 64 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про заміну сторони у договорах оренди нерухомого майна спільної
комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського
району № 38 від 12 грудня 2016 року та № 49 від 18 червня 2018 року.
Інформувала: Туряниця О. – заступник керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету сільської ради, начальник відділу правової та кадрової
роботи.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 6.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 65 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про передачу будівлі аптеки № 71 до комунальної власності Тур’єРеметівської сільської ради.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 20 депутатів + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 6.

Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 66 прийняти в цілому
(додається).
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: Туряниця О. – заступник керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету сільської ради, начальник відділу правової та кадрової
роботи.
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 21 депутат + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 5.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 67 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про упорядкування умов оплати праці працівників апарату Тур’єРеметівської сільської ради на 2021 рік.
Девіцька Н. поінформувала сесію, що так як це питання стосується її
особисто, вона усувається від обговорення даного питання та не братиме
участь у голосуванні.
Інформував: Лоскій І. – депутат Тур’є-Реметівської сільської ради
Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати; проти – 0; утрималися – 1; не
голосували – 1 сільський голова; відсутні – 3.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 68 прийняти в цілому
(додається).
СЛУХАЛИ:
Про затвердження орієнтовного плану роботи Тур’є-Реметівської
сільської ради та виконавчого комітету на 2021 рік.
Інформувала: Девіцька Н. - Тур’є-Реметівський сільський голова.

Голосували за прийняття проєкту рішення за основу та прийняття
рішення в цілому: за – 22 депутати + 1 сільський голова; проти – 0;
утрималися – 0; не голосували – 0; відсутні – 4.
Протокол лічильної комісії про результати відкритого поіменного
голосування додається.
Вирішили: Рішення сесії сільської ради № 69 прийняти в цілому
(додається).
Порядок денний четвертої сесії
вичерпано.

сільської ради VІІІ скликання

Сільський голова оголосила про закриття сесії.
(Звучить Державний Гімн України)

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Секретар сільської ради

Едуард ВОРОНИЧ

