
  
 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21 жовтня  2021 року                 Тур’ї  Ремети                                        № 287 

Про затвердження звіту 

про виконання бюджету  

Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади 

за 9 місяців 2021 року 

 

07557000000 

(код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши 

звіт по виконанню бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 

року, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити звіт по виконанню бюджету сільської територіальної 

громади за 9 місяців 2021 року згідно з додатками 1, 2. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку, 

підприємництва та комунальної власності. 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 Додаток № 1 
 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради  

по загальному фонду за 9 місяців 2021 року 
 

ДОХОДИ: 

ККД ВИД ДОХОДІВ 

Уточнений 

план за  

9 місяців 

2021 року 

Факт 
% 

викон. 

10000000 Податкові надходження   20 226 410,00 20 567 558,42 101,69 

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості   

13 375 600,00 12 826 064,67 95,89 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 13 375 600,00 12 826 064,67 95,89 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

12 771 100,00 12 193 077,18 95,47 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 

528 500,00 563 130,23 106,55 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

76 000,00 69 857,26 91,92 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів  

660 000,00 785 949,18 119,08 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів  

660 000,00 785 761,61 119,05 

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування  

210 000,00 272 665,82 129,84 

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування)  

450 000,00 513 095,79 114,02 

13030000 Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення 

0,00 187,57 0,00 

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 

інших корисних копалин загальнодержавного значення 

0,00 187,57 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   586 700,00 679 814,80 115,87 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  

586 700,00 679 814,80 115,87 

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України 

5 604 110,00 6 275 729,77 111,98 

18010000 Податок на майно  2 328 610,00 2 576 552,24 110,65 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

90 000,00 121 393,83 134,88 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості  

90 250,00 93 934,30 104,08 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

59 640,00 110 175,12 184,73 



18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

292 000,00 391 043,34 133,92 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  942 600,00 1 170 961,44 124,23 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  322 000,00 234 838,96 72,93 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  283 900,00 197 728,47 69,65 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  248 220,00 256 476,78 103,33 

18030000 Туристичний збір  268 500,00 342 411,00 127,53 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  261 000,00 328 782,00 125,97 

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  7 500,00 13 629,00 181,72 

18050000 Єдиний податок   3 007 000,00 3 356 766,53 111,63 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  394 000,00 149 891,21 38,04 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  2 610 000,00 3 204 005,32 122,76 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, 

у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків`  

3 000,00 2 870,00 95,67 

20000000 Неподаткові надходження   198 150,00 248 833,36 125,58 

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності   29 900,00 68 393,00 228,74 

21080000 Інші надходження   29 900,00 68 393,00 228,74 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  6 900,00 7 324,00 106,14 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів  

23 000,00 61 069,00 265,52 

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності  

157 000,00 180 315,36 114,85 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 40 500,00 55 762,38 137,68 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 22 500,00 8 690,88 38,63 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень  

18 000,00 47 071,50 261,51 

22080000 Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном   

116 100,00 124 470,31 107,21 

22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

власності 

116 100,00 124 470,31 107,21 

22090000 Державне мито   400,00 82,67 20,67 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   

400,00 82,67 20,67 

24000000 Інші неподаткові надходження   11 250,00 125,00 1,11 

24060000 Інші надходження   11 250,00 125,00 1,11 

24060300 Інші надходження   11 250,00 125,00 1,11 

40000000 Офіційні трансферти   78 337 909,00 78 714 709,00 100,48 

41000000 Від органів державного управління   78 337 909,00 78 714 709,00 100,48 

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 19 947 600,00 19 947 600,00 100,00 

41020100 Базова дотація  19 947 600,00 19 947 600,00 100,00 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 54 406 709,00 54 783 509,00 100,69 

41032700 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

реалізацію програми `Спроможна школа для кращих 

результатів` 

0,00 376 800,00 0,00 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам  

52 558 800,00 52 558 800,00 100,00 

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

1 847 909,00 1 847 909,00 100,00 



окремих територій 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2 399 400,00 2 399 400,00 100,00 

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 

2 399 400,00 2 399 400,00 100,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 584 200,00 1 584 200,00 100,00 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

142 400,00 142 400,00 100,00 

41051400 Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти `Нова 

українська школа` за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

1 018 100,00 1 018 100,00 100,00 

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

423 700,00 423 700,00 100,00 

  Усього ( без урахування трансфертів)  20 424 560,00 20 816 391,78 101,92 

  Усього  98 762 469,00 99 531 100,78 100,78 

 

ВИДАТКИ: 

 

КОД 

 

Установа 

План за 9 місяців 

2021 року 

Фактично 

освоєно 

01 Тур'я-Реметiвська сiльська рада Перечинського району 

Закарпатської областi 

9291600,00 8301111,48 

06 Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської 
сільської ради 

82723086,22 76787586,58 

08 Відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради 
4023659,00 3556588,11 

10 Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської 

ради 

5188800,00 4048950,51 

37 Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради 400400,00 291071,01 

РАЗОМ 101627545,22 92985307,69 

 

Секретар сільської ради       Марія БАГАРА 

   



 Додаток № 2 
 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради  

по спеціальному фонду 9 місяців 2021 року 
 

ДОХОДИ: 

ККД Вид доходу 

07557000000 - Бюджет отг с. Тур`ї Ремети 

Уточнений план  

за 9 місяців 2021 

року 

Факт 
% 

викон. 

10000000 Податкові надходження   0,00 2 210,45 0,00 

19000000 Інші податки та збори  0,00 2 210,45 0,00 

19010000 Екологічний податок  0,00 2 210,45 0,00 

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю) 

0,00 858,56 0,00 

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  

0,00 705,49 0,00 

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини  

0,00 646,40 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   768 900,00 1 420 335,63 184,72 

24000000 Інші неподаткові надходження   0,00 5 332,18 0,00 

24060000 Інші надходження   0,00 5 332,18 0,00 

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності  

0,00 5 332,18 0,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   768 900,00 1 415 003,45 184,03 

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством  

768 900,00 494 540,90 64,32 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю  

768 900,00 494 540,90 64,32 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ   0,00 920 462,55 0,00 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 920 462,55 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 18 300,00 0,00 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів  0,00 18 300,00 0,00 

33010000 Кошти від продажу землі   0,00 18 300,00 0,00 

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній або комунальній власності, та земельних ділянок, 
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 

0,00 18 300,00 0,00 

40000000 Офіційні трансферти   200 000,00 0,00 0,00 

41000000 Від органів державного управління   200 000,00 0,00 0,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 

200 000,00 0,00 0,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000,00 0,00 0,00 

  Усього ( без урахування трансфертів)  768 900,00 1 440 846,08 187,39 

  Усього  968 900,00 1 440 846,08 148,71 

Секретар сільської ради       Марія БАГАРА 



Пояснювальна записка до рішення 

«Про затвердження звіту про виконання бюджету Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади за 9 місяців 2021 року» 

Виконання бюджету за доходами за січень - вересень 2021 року 

 

За підсумками січня – вересня 2021 року в дохід бюджету сільської територіальної 

громади по загальному фонду надійшло 99,5 млн. грн. податків, зборів, інших обов'язкових 

платежів, трансфертів з Державного бюджету, що складає  100,78 % плану на 9 місяців 2021 

року. У тому числі надійшло власних та закріплених надходжень — 20,8 млн. грн., 

трансфертів — 78,7 млн. грн. (у тому числі базова дотація 19,9 млн.грн., освітня субвенція 

52,6 млн. грн., субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 1,8 млн. грн., дотація з місцевого 

бюджету на здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації 2,4 млн. грн., субвенція 

з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 142,4 тис. грн., субвенція 

з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони 

здоров`я за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 143,7 тис. грн., субвенція з 

державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію прогроми «Спроможна школа для 

кращих результатів» 376,8 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 1,02 млн. грн.). 

Згідно з розписом загального фонду бюджету сільської територіальної громади на 9 

місяців 2021 року (без урахування трансфертів), виконання загального фонду складає 

101,92 % або надійшло 20,8 млн. грн. 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір на доходи 

фізичних осіб, частка якого в загальній сумі надходжень становить 61,5 % і складає 12,8 

млн. грн., що становить 95,89 % виконання плану на відповідний період.  

           По іншим бюджетоутворюючим джерелам загального фонду надійшло за січень -

вересень 2021 року: 

-  податку на майно – 2,6 млн. грн., що становить 110,65 % плану на відповідний період; 

-   єдиного податку -  3,4 млн. грн., що складає 111,63 % до плану на відповідний період; 

-  туристичного збору – 342,4 тис. грн., що складає 127,53  % до плану на відповідний період; 

- акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів – 679,8 тис. грн., що складає 115,87 % плану на відповідний пері 

        До спеціального фонду доходів бюджету сільської територіальної громади за 9 місяців 

2021 року надійшло  – 1,4 млн. грн., або річний план виконано на 148,71 %, у т.ч.: 

- власні надходження бюджетних установ – 1,4 млн. грн., виконання річного плану склало 

184,03 %. 

 

Виконання місцевого бюджету по видатках за січень - вересень 2021 року 

 

Бюджет по видатках загального фонду виконаний  у сумі 93,0 млн. грн., чи на 91,52 % 

від уточненого плану.  

У першу чергу фінансувалися такі  галузі: 

- освіта  -  76,8  млн. грн., чи  92,84 %  виконання за відповідний період; 

- соціальний захист та охорона здоров'я – 3,6 млн. грн., чи  88,64 % виконання за відповідний 

період; 

- культура та туризм  - 4,05 млн. грн., чи 78,03 % виконання за відповідний період; 



- управління  -  8,3 млн. грн., чи 89,4 % виконання за відповідний період;; 

-  інші галузі – 291,1 тис. грн., або 72,70 % виконання за відповідний період. 

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються: 

- заробітна плата з нарахуваннями  виконання становить 86,2 млн. грн., що складає  

92,7 % від загального виконання місцевого бюджету; 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 32,5 тис. грн. чи 0,03 % від загального 

виконання; 

- продукти харчування  - 625,6 тис. грн., чи 0,7 % від загального виконання; 

- енергоносії  -  2,5 млн. грн., чи 2,7 % від загального виконання; 

У цілому бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади  

збалансований. 

 

Міжбюджетні трансферти 

 

У 2021 бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади отримує 

міжбюджетні трансферти з інших бюджетів, так  заплановано отримати кошти у сумі 106,9 

млн. грн., станом на 01.10.2021  фактично отримано 78,7 млн. грн., а саме: 

  

-71,4 млн. грн. – освітньої субвенції, фактично надійшло 52,6 млн. грн.; 

-238,8 тис. грн. – з обласного бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету. 

Фактично надійшло 142,4 тис. грн.; 

-423,7 тис. грн. з обласного бюджету на здійснення переданих видатків у сфері охорони 

здоров’я за рахунок коштів медичної субвенції (лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет). Фактично надійшло 423,7 тис. грн.; 

-26,6 млн. грн., базова дотація - надійшло 19,9 млн. грн.; 

-    3,2 млн. грн., з обласного бюджету на здійснення переданих видатків з ДБ з утриманням 

закладів освіти та охорони здоров’я . Фактично надійшло 2,4 млн. грн.; 

-   4 млн. грн. з ДБ місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку територій. Фактично надійшло – 1,8 млн. грн.; 

-   376,8 тис. грн. субвенції на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів». Фактично надійшло 376,8 тис. грн.; 

-    1,02 млн. грн. субвенція на забезпечення якісно, сучасної та доступної  загальної 

середньої освіти «Нова українська школа». Фактично отримано 1,02 млн. грн. 

 

Спеціальний фонд (бюджет розвитку) 

За січень – вересень поточного року з бюджету розвитку проводились такі видатки: 

- Капітальний ремонт вул.Шевченка км 0+534-км 1+184 в с. Тур'я Ремета 

Перечинського району – 18,5 тис. грн.; 

- Виготовлення проектно - кошторисної документації по проэкту "Капітальний ремонт 

вулиці Зернівської від. Вул. Центральної до мосту с. Порошково" – 25 тис. грн.; 

- Робочий проект на "Капітальний ремонт вулиці Шевченка від буд.№25 до буд. №108 

с. Раково Ужгородського району" – 24,0 тис. грн.; 

- Робочий проект та виконання екпертизи проекту будівництва "Капітальний ремонт 

ділянки вулиці Зелена с.Тур'я Поляна Ужгородського району" – 25,2 тис. грн.; 

-  Робочий проект та виконання екпертизи проекту на "Капітальний ремонт вулиці Лесі 

Українки с.Тур'ї Ремети Ужгородського району" – 17,2 тис. грн.; 

- Робочий проект та виконання екпертизи проекту будівництва "Капітальний ремонт 

вулиці Шевченка с.Туриця Ужгородського району" – 27,9 тис. грн.; 



- Співфінансування  по проєкту "Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в 

с. Тур’я Пасіка, вул. Турянська" - будівництво" на технічні умови на 

електропостачання – 7,1 тис. грн.; 

- Будівництво внутрішніх вбиралень у Вільшинківському НВК ЗОШ І-ІІ ступенів –ДНЗ 

– 830,7 тис. грн.; 

- Придбання обладнання для їдалень (харчоболоків) Порошківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

– 74,0 тис. грн.; 

- Виготовлення проектно-кошторисної документації по проэкту "Капітальний ремонт 

даху клубної установи по вул. Центральна 65, с.Туриця"  - 35 тис. грн. 

- Придбання котла для Порошкіського закладу дошкільної освіти -169,0тис.грн. 

- Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. Турянська, 35 в 

с.Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської області –1083,1тис.грн.  

- Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. Зелена, 37 в 

с.Тур’я Поляна, Перечинського району Закарпатської області – 894,4тис.грн. 

- Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території Тур’я 

Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, вул.. Духновича,66  Перечинського 

району Закарпатської області- 204,2тис.грн. 

- Придбання компютерного класу 9+1 для Туря Пасіцького закладу загальної середньої 

освіти- 179,0тис.грн. 

 

Начальник фінансового відділу                                                                Оксана ЛЕВКО  

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21 жовтня  2021 року                 Тур’ї  Ремети                                        № 288 

 

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 

сільської ради від 24 грудня 2020 року № 34 

«Про бюджет  Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік»    

(зі змінами від 25 березня, 27 квітня, 

14 липня, 26 серпня 2021 року) 

 

07557000000 
(код бюджету) 
 

          Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України 

враховуючи: Постанову  Кабінету  Міністрів  України  від  01 вересня  2021 

року №1047-р «Про розподіл обсягу субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на реалізацію програми «Спроможна школа для кращих 

результатів», рішення п’ятої сесії VІІІ скликання районної ради № 180 від 

17.09.2021 «Про внесення змін до рішення районної ради від 22.12.2020 №32 

„Про районний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 05.03.2021 р., 16.04.2021 

р., 18.06.2021 р.)», рішення сьомої (позачергової) сесії VІІІ скликання 

районної ради № 193 від 13.10.2021 «Про внесення змін до рішення районної 

ради від 22.12.2020 №32 «Про районний бюджет на 2021 рік» (зі змінами від 

05.03.2021 р., 16.04.2021 р., 18.06.2021 р., 17.09.2021 р.)», рішення третьої 

сесії Закарпатської обласної ради від 23.09.2021 №396 «Про внесення змін до 

рішення обласної ради 17.12.2020 №40 «Про обласний бюджет на 2021 рік» 

(зі змінами від 25.02.2021, 20.05.2021, 29.07.2021)», висновок фінансового 

відділу Тур’є-Реметівської сільської ради від 02 березня 2021 року про обсяг 

залишку коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету 

станом на 01.01.2021 року, сільська рада  

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 

доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 

до цього рішення; 



видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів, 

спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 року, спрямування 

частини залишку коштів по загальному фонді сільської територіальної 

громади що утворився на 01.01.2021 року, спрямування частини залишку 

коштів по спеціальному фонді сільської територіальної громади (бюджету 

розвитку) що утворився на 01.01.2021 року, в межах змін загального обсягу 

видатків, згідно з додатком 3.1 до цього рішення; 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 

до цього рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської 

територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, 

реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, 

комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році з гідно 

з додатком 4 до цього рішення. 

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

6. Додатки 1– 5, 3.1, до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

          7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 
 
 
 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 



07557000000
код бюджету

( грн)

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6
10000000 Податкові надходження  0.00 0.00 0 0
18000000 Місцеві податки 0.00 0.00 0 0
18050000 Єдиний податок  0.00 0.00 0 0
18050300 Єдиний податок з юридичних осіб -250,000.00 -250,000.00 0 0
18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 250,000.00 250,000.00

 Усього доходів (без урахування трансфертів) 0.00 0.00 0 0

40000000 Офіційні трансферти  2,054,800.00 1,904,800.00 150000.00 150000.00

41000000 Від органів державного управління  2,054,800.00 1,904,800.00 150000.00 150000.00

41030000 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам 1,505,900.00 1,505,900.00

41032700
 Субвенція з державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

1,505,900.00 1,505,900.00

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим 
місцевим бюджетам 548,900.00 398,900.00 150,000.00 150,000.00

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 398,900.00 398,900.00 150,000.00 150,000.00

Х Разом доходів 2,054,800.00 1,904,800.00 150,000.00 150,000.00

Секретар сільської ради                                                                                    Марія БАГАРА

Додаток 1                     
до рішення сільської ради "Про бюджет                                                                                                                                      

                                                                                    сільської 
територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               

                                                                                                      від 21 

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік

Код Найменування згідно
 з Класифікацією доходів бюджету Усього Загальний фонд

Спеціальний фонд



07557000000
код бюджету

(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 1184866.00 -1059900.00 2244766.00 2244766.00

208000 Фінансування за рахунок зміни залишків 
коштів бюджетів 1184866.00 -1059900.00 2244766.00 2244766.00

208100 На початок періоду 1184866.00 1091276.00 93590.00 93590.00

208400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-2151176.00 2151176.00 2151176.00

Х Загальне фінансування 1184866.00 -1059900.00 2244766.00 2244766.00

600000 Фінансування за активними операціями 1184866.00 -1059900.00 2244766.00 2244766.00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 1184866.00 -1059900.00 2244766.00 2244766.00

602100 На початок періоду 1184866.00 1091276.00 93590.00 93590.00

602400
Кошти, що передаються із загального 
фонду бюджету до бюджету розвитку 
(спеціального фонду)

-2151176.00 2151176.00 2151176.00

Х Загальне фінансування 1184866.00 -1059900.00 2244766.00 2244766.00

Секретар сільської  ради                                                                                                      Марія БАГАРА

Додаток 2                  
до рішення сільської ради "Про бюджет                                                                                                                                      

сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               
                              від 21 жовтня  2021 року № 288

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік

Код Найменування згідно з Класифікацією 
фінансування бюджету Усього Загальний 

фонд

Спеціальний фонд

Фінансування за типом кредитора

1



07557000000
код бюджету

 (грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

0100000 01 Сільська рада (головний розпорядник) 10,944,000.00 10,894,500.00 7,189,100.00 864,700.00 49,500.00 4,184,874.53 4,084,874.53 100,000.00 4,084,874.53 15,128,874.53

0110000 01 Сільська рада (відповідальний 
виконавець) 10,944,000.00 10,894,500.00 7,189,100.00 864,700.00 49,500.00 4,184,874.53 4,084,874.53 100,000.00 4,084,874.53 15,128,874.53

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-технічне 
забезпечення діяльності обласної 
ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, 
селищної, сільської рад

9,668,500.00 9,668,500.00 7,177,100.00 274,700.00 9,668,500.00

0113210 3210 1050 Організація проведення громадських 
робіт 15,000.00 15,000.00 12,000.00 15,000.00

0113242 3242 1090 Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 48,000.00 48,000.00 48,000.00

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі культури і 
мистецтва 25,000.00 25,000.00 25,000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених 
пунктів 1,025,000.00 1,025,000.00 590,000.00 1,025,000.00

0116090 6090 0620

  
Інша діяльність у сфері житлово-
комунального господарства 38,000.00 38,000.00 38,000.00

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 49,500.00 49,500.00 49,500.00

0117150 7150 0422 Реалізація програм у галузі лісового 
господарства і мисливства

25,000.00 25,000.00 25,000.00

0617363 7363 0490

Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

3,388,773.00 3,388,773.00 3,388,773.00 3,388,773.00

0117367 7367 0490

Виконання інвестиційних проектів  в 
рамках реалізації заходів спрямованих 
на розвиток системи охорони 
здоров'я у сільській місцевості

552,471.53 552,471.53 552,471.53 552,471.53

0117461 7461 0456

Утриманнчя та розвиток 
автомобільних доріг  та дорожньої 
інфраструктури зарахунок коштів 
місцевого бюджету

50,000.00 50,000.00 143,630.00 143,630.00 143,630.00 193,630.00

Додаток 3                
до рішення сільської ради "Про бюджет                                                                                                                                             
                                   сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                                                                                          

                                                                                                                                                             від 21 
жовтня  2021 року № 288                                                                                                                    (пункт 2)

Розподіл видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік (із змінами)

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код  
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з  них
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класифікацією видатків та 
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Загальний фонд Спеціальний фонд

оплата              
праці

усього усього у тому числі 
бюджет розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

видатки 
споживання

з  них
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0118340 8340 0540 Природоохоронні заходи за рахунок 
цільових фондів 100,000.00 100,000.00 100,000.00

0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  
(головний розпорядник) 110,837,386.22 110,837,386.22 83,037,147.00 3,118,300.00 12,259,656.15 11,294,456.15 965,200.00 11,294,456.15 123,087,042.37

0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту 
(відповідальний виконавець) 110,837,386.22 110,837,386.22 83,037,147.00 3,118,300.00 12,259,656.15 11,294,456.15 965,200.00 11,294,456.15 123,087,042.37

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15,209,360.00 15,209,360.00 10,778,087.00 758,460.00 1,074,200.00 169,000.00 905,200.00 169,000.00 16,283,560.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами  загальної середньої освіти 16,969,940.00 16,969,940.00 9,745,800.00 2,259,540.00 60,000.00 60,000.00 17,029,940.00

0611031 1031 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами  загальної середньої освіти 71,436,300.00 71,436,300.00 58,684,500.00 71,436,300.00

0611041 1041 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами  загальної середньої освіти 1,435,413.15 1,435,413.15 1,435,413.15 1,435,413.15

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти 
закладами  загальної середньої освіти 3,825,386.00 3,825,386.00 1,438,000.00 2,700,276.00 2,700,276.00 2,700,276.00 6,525,662.00

0610160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах

1,100,000.00 1,100,000.00 900,000.00 1,100,000.00

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших  
закладів у сфері освіти 1,395,200.00 1,395,200.00 960,000.00 100,300.00 1,395,200.00

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері 
освіти 10,000.00 10,000.00

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що 
реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих 

150590.00 150590.00 150590.00 150590.00

0611172 1172 0990

Виконання заходів в рамках реалізації 
програми "Спроможна школа для 
кращих результатів" за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

1505900.00 1505900.00 1505900.00 1505900.00

0611181 1181 0990

Співфінансування  заходів, що 
реалізуються за рахунок субвенції з 
державного бюджету місцевим 
бюджетам на забезпечення якісної, 
сучасної та доступної загальної 
середньої освіти "Нова українська 
школа"

72,500.00 72,500.00 72,500.00 72,500.00

0611182 1182 0990

Виконання заходів спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

250,300.00 250,300.00 17,810.00 767,800.00 767,800.00 767,800.00 1,018,100.00

0611200 1200 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету  місцевим 
бюджетам  на надання державної 
підтримки особам  з особливими 
потребами

158,900.00 158,900.00 130,250.00 79,900.00 79,900.00 79,900.00 238,800.00
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0611210 1210 0990

Надання освіти за рахунок субвенції з 
державного бюджету  місцевим 
бюджетам  на надання державної 
підтримки особам  з особливими 
потребами

467,000.22 467,000.22 382,700.00 249,305.00 249,305.00 249,305.00 716,305.22

0615062 5062 0810

Підтримка спорту вищих досягнень 
та організацій, які здійснюють 
фізкультурно-стортивну діяльність в 
регіоні

15,000.00 15,000.00 15,000.00

0617363 7363 0490
Виконання інвестиційних проектів в 
рамках здійснення заходів щодо 
соціально-економічного розвитку 
окремих територій

831,097.00 831,097.00 831,097.00 831,097.00

0617380 7380 0490
Виконання інвестиційних проектів за 
рахунок інших субвенцій з державного 
бюджету

3,332,675.00 3,332,675.00 3,332,675.00 3,332,675.00

в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 
місцевого бюджету на соціально-
економічний розвиток Закарпатської 
області за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету

3,332,675.00 3,332,675.00 3,332,675.00 3,332,675.00

1000000 10 Відділ культури та туризму 
(головний розпорядник) 5,869,400.00 5,869,400.00 4,261,700.00 303,100.00 177,000.00 117,000.00 60,000.00 10,000.00 117,000.00 6,046,400.00

1010000 10 Відділ культури та туризму 
(відповідальний  розпорядник) 5,869,400.00 5,869,400.00 4,261,700.00 303,100.00 177,000.00 117,000.00 60,000.00 10,000.00 117,000.00 6,046,400.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1,285,200.00 1,285,200.00 958,400.00 83,600.00 1,285,200.00

1010160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах

558,500.00 558,500.00 420,000.00 10,000.00 27,000.00 27,000.00 27,000.00 585,500.00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і 
будинків культури, клубів центрів 
дозвілля  та інших клубних закладів

1,958,400.00 1,958,400.00 1,270,200.00 192,200.00 47,000.00 47,000.00 47,000.00 2,005,400.00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти  
мистецькими школами 2,067,300.00 2,067,300.00 1,613,100.00 17,300.00 103,000.00 43,000.00 60,000.00 10,000.00 43,000.00 2,170,300.00

0800000 08
Відділ соціального захисту та 
охорони здоров'я (головний 
розпорядник) 

5,464,900.00 5,464,900.00 2,829,700.00 76,700.00 5,325,400.00

0810000 08
Відділ  соціального захисту та 
охорони здоров'я (відповідальний 
виконавець) 

5,464,900.00 5,464,900.00 2,829,700.00 76,700.00 5,325,400.00

0812111 2111 0726

Первинна медична допомога 
населенню, що надається центрами 
первинної медичної (медико-
санітарної) допомоги

831,000.00 831,000.00 831,000.00

0812144 2144 0763

Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 
діабет

423,700.00 423,700.00 284,200.00

0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері 
охорони здоров’я 280,000.00 280,000.00 280,000.00
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0813104 3104 1020

Забезпечення соціальними послугами 
за місцем проживання громадян, які 
не здатні до самообслуговування у 
зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 

3,087,400.00 3,087,400.00 2,369,700.00 72,200.00 3,087,400.00

0813160 3160 1010

Надання соціальних гарантій 
фізичним особам, які надають 
соціальні послуги громадянам 
похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до самообслуговування і 
потребують сторонньої допомоги

242,100.00 242,100.00 242,100.00

0810160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах

600,700.00 600,700.00 460,000.00 4,500.00 600,700.00

3700000 37 Фінансовий відділ (головний 
розпорядник) 537,500.00 537,500.00 395,000.00 271,900.00 74,200.00 271,900.00 809,400.00

3710000 37 Фінансовий відділ (відповідальний 
виконавець) 537,500.00 537,500.00 395,000.00 271,900.00 74,200.00 271,900.00 809,400.00

3710160 0160 0111

Керівництво і управління у відповідній 
сфері у містах (місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних територіальних 
громадах

537,500.00 537,500.00 395,000.00 20,000.00 20,000.00 20,000.00 557,500.00

3719760 9760 0180 Субвенція з місцевого бюджету на 
реалізацію проектів співробітництва 
між територіальними громадами

197700.00 197700.00 197700.00

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 54200.00 54200.00 54200.00 54200.00

Х Х Х УСЬОГО 133,653,186.22 133,603,686.22 97,712,647.00 4,362,800.00 49,500.00 16,893,430.68 15,570,530.68 1,125,200.00 10,000.00 15,768,230.68 150,546,616.90

Секретар сільської ради                                                                                                                        Марія БАГАРА
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 (грн) 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16

398900.00 398900.00 0.00 0.00 0.00 1655900.00 1655900.00 0.00 0.00 0.00 1655900.00 2054800.00

0100000 1 Сільська рада (головний розпорядник) 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 350000.00

0110000 01 Сільська рада  (відповідальний виконавець) 200000.00 200000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 150000.00 350000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 200000.00 200000.00 200000.00

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних пректів в рамках 
здійснення заходів щодо соціально-економічного 
розвитку окремих територій

50000.00 50000.00 50000.00 50000.00

0117367 7367 0490
Виконання інвестиційних проектів  в рамках 
реалізації заходів спрямованих на розвиток 
системи охорони здоров'я у сільській місцевості

100000.00 100000.00 100000.00 100000.00

0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  (головний 
розпорядник) 198900.00 198900.00 0.00 0.00 1505900.00 1505900.00 0.00 0.00 0.00 1505900.00 1704800.00

0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець) 198900.00 198900.00 0.00 0.00 1505900.00 1505900.00 0.00 0.00 0.00 1505900.00 1704800.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти 198900.00 198900.00 198900.00

0611172 1172 0990

Виконання заходів в рамках реалізації програми 
"Спроможна школа для кращих результатів" за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам

0.00 1505900.00 1505900.00 1505900.00 1505900.00

15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

0100000 1 Сільська рада (головний розпорядник) 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

0110000 01 Сільська рада  (відповідальний виконавець) 15,000.00 15,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 15,000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 15,000.00 15,000.00 0 0 15,000.00

93590.00 93590.00 0.00 0.00 0.00 93590.00 93590.00

0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  (головний 
розпорядник) 93590.00 93590.00 0.00 0.00 0.00 93590.00 93590.00

код бюджету

у тому          
числі бюджет 

розвитку

комунальні 
послуги та 
енергоносії

ІІ. Спрямування частини залишку коштів по загальному фонді  бюджету 
сільської територільної громади, що утворився на 01.01.2021 року

І.У межах змін до обсягу доходів

видатки 
споживання

Код  
ТПКВК

МБ
видатки 

споживання оплата 
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:

Разом

Додаток 3.1                
до рішення сільської ради "Про бюджет                                                                                                                                             
                           сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               

                                                                                  від 21 жовтня  2021 року № 288

з  них

видатки 
розвитку

Загальний фонд Спеціальний фонд

видатки 
розвитку усього 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                                                                                         
                                             (У межах змін до обсягу доходів, Спрямування частини залишку коштів по загальному фонді  бюджету сільської територільної громади, що утворився на 01.01.2021 року, Спрямування частини 
залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 року, спрямування частини залишку коштів по спеціальному фонді сільської територільної громади (бюджету 

розвитку),  що утворився на 01.01.2021 року,  зміни до розподілу видатків бюджету сільської територільної громади в межах змін загального обсягу видатків )

усього

07557000000

оплата              
праці

Код 
ФКВМ

Б

Найменування головного розпорядника коштів 
місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету

IІI. Спрямування залишку коштів по спеціальному фонді сільської 
територільної громади (бюджету розвитку), що утворився на 01.01.2021 року

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

з  них



0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець) 93590.00 93590.00 0.00 0.00 0.00 93590.00 93590.00

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

93590.00 93590.00 93590.00 93590.00

486000.00 486000.00 0.00 0.00 0.00 590276.00 590276.00 0.00 0.00 0.00 590276.00 1076276.00

0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  (головний 
розпорядник) 486000.00 486000.00 0.00 0.00 0.00 590276.00 590276.00 0.00 0.00 0.00 590276.00 1076276.00

0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець) 486000.00 486000.00 0.00 0.00 0.00 590276.00 590276.00 0.00 0.00 0.00 590276.00 1076276.00

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти 486000.00 486000.00 0.00 590276.00 590276.00 590276.00 1076276.00

-55000.00 -55000.00 3754500.00 41000.00 0.00 55000.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 55000.00 0.00

0100000 01 Сільська рада (головний розпорядник) 466,000.00 466,000.00 4160000.00 466000.00

0110000 01 Сільська рада  (відповідальний виконавець) 466,000.00 466,000.00 4160000.00 466000.00

0110150 0150 0111

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 
матеріально-технічне забезпечення діяльності 
обласної ради, районної ради, районної у місті 
ради (у разі її створення), міської, селищної, 
сільської рад

466,000.00 466,000.00 4160000.00 466000.00

0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 
розпорядник) -100000.00 -100000.00 -100000.00 51000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00

0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  
(відповідальний виконавець) -100000.00 -100000.00 -100000.00 51000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -100000.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -1000.00 -1000.00 -1000.00 -1000.00

0611021 1021 0921 Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти -100000.00 -100000.00 -100000.00 51000.00 -56000.00 -56000.00 -56000.00 -156000.00

0611171 1171 0990

Співфінансування заходів, що реалізуються за 
рахунок субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам на реалізацію програми 
"Спроможна школа для кращих результатів"

57000.00 57000.00 57000.00 57000.00

1000000 10 Відділ культури та туризму (головний 
розпорядник) -421000.00 -421000.00 -300000.00 -10000.00 55000.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 55000.00 -366000.00

1010000 10 Відділ культури та туризму (відповідальний  
розпорядник) -421000.00 -421000.00 -300000.00 -10000.00 0.00 55000.00 55000.00 0.00 0.00 0.00 55000.00 -366000.00

1010160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

-5,000.00

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек -183000.00 -183000.00 -150000.00 -183000.00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців і будинків 
культури, клубів центрів дозвілля  та інших 
клубних закладів

-12000.00 -12000.00 12000.00 12000.00 12000.00 0.00

1011080 1080 0960 Надання спеціальної освіти  мистецькими 
школами -226000.00 -226000.00 -150000.00 -10000.00 43000.00 43000.00 43000.00 -183000.00

3700000 37 Фінансовий відділ (головний розпорядник) 0.00 0.00 -5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

3710000 37 Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 0.00 0.00 -5,500.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

V. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територільної громади в 
межах змін загального обсягу видатків

IV. Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного 
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 року



3710160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах

0.00 -5,500.00 0.00

Х Х Х УСЬОГО 844900.00 844900.00 3754500.00 41000.00 0.00 2394766.00 2394766.00 0.00 0.00 0.00 2394766.00 3239666.00

                                                                                                         

Марія БАГАРАСекретар сільської  ради                                               



(грн)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
ТПКВКМБ

Код 
ФКВМБ

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 
бюджету / відповідального виконавця, найменування 
бюджетної програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у тому 
числі проектні роботи

Загальна 
тривалість 

будівництва 
(рік початку і 
завершення)

Загальна вартість 
будівництва, 

гривень

Рівень 
виконан
ня робіт 

на 
початок 
бюджетн

ого 
періоду, 

%

Обсяг видатків 
бюджету 

розвитку, які 
спрямовуються 
на будівництво 

обєкта у 
бюджетному 

періоді,  гривень

Рівень  
готовності 
об'єкта на 

кінець 
бюджетного 

періоду, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 1 Сільська рада (головний розпорядник) 6923204.00 150000.00

0110000 01 Сільська рада  (відповідальний виконавець) 6923204.00 150000.00

0117363 7363 0490
Виконання інвестиційних пректів в рамках здійснення 
заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій
6923204.00 150000.00

Реконструкція будівлі клубу під соціально- культурний центр (клуб, 
бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60 Перечинського району. Коригування 2018-2021 6923204.00 85 50000.00 100

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я 
Пасіка, вул.Турянська -будівництво 2019-2021 7001934.00 86 100000.00 100

0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту  (головний розпорядник) 1504497.00 54276.00

0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 
виконавець) 1504497.00 54276.00

0611061 1061 0921 Надання загальної середньої освіти закладами загальної 
середньої освіти 1504497.00 54276.00

Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на 
території Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, 
вул.. Духновича,66  Перечинського району Закарпатської області

2021 1560497.00 110276.00 100

Технічні умови на електропостачання по будівництву спортивного 
залу Раківської гімназії -56,000.00 -56,000.00

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 204,276.00 Х

Додаток 4  
до рішення сільської ради "Про бюджет                                                                                                                                             

                                                                                                
сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               
                                                                                                                            

             від 21 жовтня  2021 року № 288

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської територіальної громади на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та капітального ремонту 
 об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році        

07557000000
код бюджету

 Секретар сільської ради                                                                                                                                                                                                        Марія БАГАРА

1



07557000000
код бюджету

(грн)

1 3

1904800.00

1505900.00

41032700 1505900.00

398900.00

41053900 198900.00

7100000000 198900.00

41053900 200,000.00

7312200000 200,000.00
150,000.00

41053900 150,000.00

7312200000 150,000.00
Х 2,054,800.00
Х 1,904,800.00
Х 150,000.00

(грн)

1 2 4

0.00
0

0.00
0.00

Х Х 0.00
Х Х 0.00
Х Х 0.00

I. Трансферти до загального фонду бюджету                                

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

Районний бюджет Ужгородського району

Інші субвенції з місцевого бюджету

Усього

Обласний бюджет Закарпатської області

2

 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 
програми "Спроможна школа для кращих результатів"

Субвенції з державного бюджету

Інші субвенції з місцевого бюджету

Районний бюджет Ужгородського району
УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

загальний фонд

Субвенції з місцевого бюджету

Додаток 5            
до рішення сільської ради "Про бюджет                                                                                                  
                                                                                   

сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                          

                                                                      від 21 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів

Код Класифікації 
доходу бюджету / 

Код бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 
міжбюджетного трансферту

3
I. Трансферти із загального фонду бюджету

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:
загальний фонд
спеціальний фонд

 Секретар сільської ради                                                                                                     Марія БАГАРА

спеціальний фонд

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам

Код програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 

класифікації 
 видатків та 
кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 
надавача міжбюджетного трансферту Усього



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                             Тур’ї  Ремети                                 №  289 

 

Про внесення змін до додатку 1 рішення Тур’є- 

Реметівської сільської ради № 161 

 від 14.07.2021 року.  
 

Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови  

Девіцької Н.П., керуючись частиною першою статті 11, пунктом 5 частини 1 

статті 26, пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54, 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є-

Реметівська сільська рада  

ВИРІШИЛА: 

 

             1. Внести наступні зміни до додатку 1 рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради №161 від 14.07.2021 року:  

              1.1. Вивести із структури апарату сільської ради посаду - провідний 

спеціаліст  з питань ведення військового обліку та цивільного захисту з 

27.12.2021 року. 

    1.2. Ввести у  структуру апарату сільської ради посаду - головний 

спеціаліст  з питань ведення військового обліку та цивільного захисту з 

28.12.2021 року. 

            1.3. Вивести із структури відділу документообігу, організаційної, 

інформаційної роботи та звернень громадян  посаду - головний спеціаліст   з 

27.12.2021 року. 

   1.4. Ввести у  структуру   відділу земельних відносин та екології посаду 

- головний спеціаліст, юрист-землевпорядник  з 28.12.2021 року. 

            2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності відобразити 

зазначені зміни у штатному розписі. 

        3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова                                                            Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                       № 290 

 

 

 

Про погодження проєкту регуляторного 

акта – рішення сільської ради про 

затвердження Положення про Порядок 

встановлення  та демонтажу пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних 

дощок на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 

Відповідно до статті 25, пункту 3 частини 4 статті 42 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про охорону 

культурної спадщини», з метою впорядкування та регламентації діяльності зі 

встановлення та демонтажу на території Тур’є-Реметівської сільської ради  

пам’ятних знаків, меморіальних дощок та дощок, що містять інформаційні 

написи, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити порядок встановлення та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради згідно з додатком 1 та Положення про комісію з питань 

вшанування визначних подій і увічнення пам’яті видатних осіб та встановлення 

пам’ятних знаків на території Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з 

додатком 2. 

2. Постійній комісії з питань фінансів, бюджету, планування соціально-

економічого розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва підготувати 

експертний висновок щодо регуляторного впливу проекту регуляторного акта  

та направити на погодження в Державну регуляторну службу України. 



         3. Секретарю сільської ради оприлюднити даний проєкт рішення сесії на 

офіційному сайті сільської ради. 

        4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань  фінансів, бюджету, планування соціально - економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва  та заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                          Додаток 1 

                                                                                     до рішення сільської ради 

                                                                            від 21.10.2021 № 290 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

  

про порядок встановлення, обліку та демонтажу пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок на території 

Тур’є-Реметівськоїсільської ради 

  

 Встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок 

на території Тур’є-Реметівськоїсільської ради  є однією з форм увічнення 

пам’яті визначних подій в історії Тур’є-Реметівської  територіальної громади, 

України та видатних людей, які зробили вагомий особистий внесок у розвиток 

території та життєдіяльність яких тісно пов’язана з історією Тур’є-

Реметівськоїтериторіальної  громади. 
  
 

 Розділ I. Загальні положення 
 

 1.1. Положення про порядок встановлення, обліку та демонтажу 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на території Тур’є-

Реметівськоїсільської ради   (далі – Положення) розроблено відповідно до 

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

охорону культурної спадщини», Закону України «Про культуру», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 08.09.2004 № 1181 «Деякі питання спорудження 

(створення пам’ятників і монументів)», Наказу державного комітету України з 

будівництва та архітектури, Міністерства культури і мистецтв України «Про 

затвердження Порядку спорудження (створення) пам’ятників і монументів» з 

метою увічнення пам’яті видатних осіб і вшанування визначних історичних 

подій, що відбулися в місті, підвищення туристичної привабливості міста, 

формування та збереження його історико-культурного середовища, 

інформування гостей та мешканців про історію Тур’є-Реметівської об’єднаної 

територіальної громади. 

 1.2. Положення визначає: 

- підстави для прийняття рішень про встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок на території Тур’є-Реметівської 

об’єднаної територіальної громади; 

- порядок розгляду клопотань і ухвалення рішень про встановлення чи 

демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок; 

- правила проектування, виготовлення та встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок; 

- порядок обліку пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок і 

відповідальність за їх стан та збереження; 

- порядок демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок. 



 1.3. Основні поняття, що використовуються в Положенні: 

Пам’ятний знак – стела, обеліск, колонна, пам’ятний камінь тощо, що 

встановлюються на території громадських місць, з метою вшанування 

визначних подій в історії міста та пам’яті діячів місцевого значення. 

Меморіальна дошка – пам’ятний знак у вигляді плити з довговічного 

матеріалу: каменю (мармуру, граніту) чи металевого сплаву (бронза, чавун, 

алюміній), встановлений на нерухомих історико-культурних об’єктах чи 

пам’ятних місцях, із текстом, що розкриває зв’язок історико-культурного 

об’єкта з історичними подіями чи видатними діячами. 

Меморіальні дошки і пам’ятні знаки виготовляються фахівцями за погодженим 

проектом. 

Інформаційна дошка – дошка, що встановлюється на фасаді будівлі і містить 

інформацію про цей об’єкт чи вулицю, на якій знаходиться. 

1.4. Питання щодо спорудження (створення) пам’ятників і монументів на 

території Тур’є-Реметівської територіальної громади вирішуються відділом 

архітектури і містобудування Ужгородського району спільно з Тур’є-

Реметівською сільською радою відповідно до Порядку спорудження 

(створення) пам’ятників і монументів, затвердженого наказом державного 

комітету України з будівництва та архітектури, Міністерства культури і 

мистецтв України від 30.11.2004 №231/806. 

1.5. Вимоги цього Положення є обов’язковими для всіх підприємств, установ, 

організацій незалежно від форм власності, місцевих осередків політичних 

партій, творчих спілок, громадських об’єднань, трудових колективів та 

ініціативних груп, які пропонують встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок на території Тур’є-

Реметівськоїоб’єднаної територіальної громади. 

 Розділ ІІ. Підстави для прийняття рішень 

про встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дощок 

 2.1. Підставою для встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок є: 

- загальнозначущі події в історії селища та сел, які увійшли при об’єднанні або 

особистий внесок видатної особистості в певну сферу діяльності, які сприяли 

довготривалій користі державі та Тур’є-Реметівськоїоб’єднаній територіальній 

громаді; 

- наявність офіційно визнаних досягнень особи в державній, громадській, 

політичній, військовій, виробничій і господарській діяльності, в науці, техніці, 

літературі, мистецтві, культурі, спорті; 

- підтвердження історико-архівними і нагородними документами заслуг особи 

перед містом і Україною; 

- наявність архівних матеріалів або наукових досліджень, що вказують на 

зв’язок між визначною історичною подією, життям і діяльністю видатної особи 

та адресою встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної 

дошки; 



 2.2. Увічненню підлягає пам’ять осіб, що загинули (померли). 

 Розділ ІІІ. Порядок розгляду клопотань і ухвалення рішень про 

встановлення чи демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок 

 3.1. Клопотання щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок розглядає Міжвідомча координаційна рада з питань 

охорони культурної спадщини на території Тур’є-Реметівськоїоб’єднаної 

територіальної громади (далі – Координаційна рада), яка є постійно діючим 

дорадчим органом при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівськоїсільської ради. 

Положення та персональний склад Координаційної ради затверджується 

рішенням виконавчого комітету Тур’є-Реметівськоїсільської  ради. Основною 

формою роботи Координаційної ради є засідання, які проводяться у разі 

потреби, але не рідше ніж один раз на півріччя. 

Засідання Координаційної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш половини її членів. 

 3.2. Право подачі клопотань щодо встановлення пам’ятних знаків, 

меморіальних та інформаційних дощок належить підприємствам, установам, 

організаціям незалежно від форм власності та підпорядкування, органам 

місцевого самоврядування, громадським організаціям, іншим юридичним 

особам та ініціативним групам з числа громадян громади чисельністю не менше 

250 осіб (далі – ініціатор). Клопотання родичів та інших фізичних осіб 

Координаційною радою не розглядається. 

Клопотання щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок подається на ім’я сільського голови Тур’є-Реметівської 

сільської ради, реєструються у загальному відділі Тур’є-Реметівської сільської 

ради та направляються до виконавчого комітету Тур’є-Реметівсько їсільської 

ради для підготовки розгляду питання на засіданні Координаційної ради. До 

клопотання щодо встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок додаються наступні документи: 

- історико-біографічна довідка, яка складена фахівцями в історико-краєзнавчій 

галузі, про подію або видатну особу, які пропонуються для увічнення; 

- копії архівних, нагородних документів, що підтверджують достовірність і 

значущість події або заслуги особи, пам’ять про яку увічнюється; 

- ескізний проект, ескіз розміщення та фото-макет можливого місця 

встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної дошки та 

проект тексту напису, погоджені з відділом архітектури та 

містобудуванняТур’є-Реметівськоїсільської ради. Текст напису на дошці або 

текстову (інформативну) частину пам’ятного знаку необхідно погодити з 

відділом культури Тур’є-Реметівськоїсільської ради; 

- лист-згода власника балансоутримувача будівлі, земельної ділянки; 

- згода родичів особи, пам’ять про яку увічнюється, на встановлення 

пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної дошки; 

- протокол засідання зборів, керівних органів підприємства, організації, 

установи, громадських утворень, тощо (які виступають ініціатором), щодо 



прийняття рішення про встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або 

інформаційної дошки; 

- зобов’язання ініціатора про фінансування робіт по художньо-архітектурному 

проектуванню, виготовленню, встановленню і технічному забезпеченню 

урочистого відкриття пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної 

дошки; 

- дозвіл на встановлення меморіальної або інформаційної дошки на фасаді 

будівлі чи споруди, що є пам’яткою архітектури, історії або культури 

погоджується з Управлінням культури, національностей та релігій 

Закарпатської облдержадміністрації або Центральним органом охорони 

об’єктів культурної спадщини (відповідно до категорії пам’ятки). 

 3.3. Координаційна рада розглядає клопотання, що надійшли від 

ініціатора, а також формулює власні пропозиції. 

Рішення Координаційної ради приймаються більшістю голосів її членів, 

присутніх на засіданні, відкритим голосуванням та оформлюється протоколом, 

який підписує голова і секретар. 

Рішення Координаційної ради, прийняті в межах її компетенції, носять 

рекомендаційний характер та підлягають обов’язковому розгляду органами, 

підприємствами, установами та організаціями, об’єднаннями громадян, що 

відповідальні за охорону об’єктів культурної спадщини, розташованих на 

території Тур’є-Реметівськоїсільської  ради. 
  

 3.4. За результатами розгляду клопотань Координаційна рада приймає 

одне з таких рішень: 

- підтримати клопотання і рекомендувати прийняти рішення: 

 Тур’є-Реметівськоїсільської раді про надання дозволу на встановлення 

меморіальної дошки або пам’ятного знаку; 

 виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради про надання 

дозволу на встановлення інформаційної дошки; 

- вмотивовано відхилити клопотання; 

- перенести розгляд клопотання на термін, визначений Координаційною радою, 

у зв’язку з необхідністю отримання додаткових відомостей і документів або з 

інших причин встановлених Координаційною радою, в тому числі у разі не 

надання ініціатором повного переліку документів, визначених в пункті 3.2. 

цього Положення, протягом 30 робочих днів з моменту надходження заяви про 

встановлення пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної дошки до 

загального відділу Тур’є-Реметівськоїсільської ради; 

- рекомендувати ініціатору увічнити пам’ять події або діяча в інших формах, у 

тому числі установленням пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної 

дошки в інтер’єрі або на закритій території й інформувати Координаційну раду 

про прийняте рішення. 

3 .5. Після ухвалення Координаційною радою рішення підтримати 

клопотання, відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

вносить проект рішення: 



 про встановлення меморіальної дошки або пам’ятного знаку на 

розгляд Тур’є-Реметівської сільської ради; 

  про встановлення інформаційної дошки на розгляд виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 
  

 3.6. Координаційна рада має право також ініціювати та рекомендувати 

встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок для 

увічнення пам’яті видатних осіб і вшанування визначних історичних подій, що 

відбулися в місті, за рахунок коштів місцевого бюджету в рамках відповідних 

цільових програм. 

 3.7. Після прийняття відповідного рішення Тур’є-Реметівськоїсльської 

ради або виконавчим комітетом Тур’є-Реметівськоїсільськоїї ради ініціатор 

зобов’язаний виконати всі вимоги, передбачені цим рішенням, а саме: 

- здійснити заходи з приведення у належний стан фасаду будівлі, прилеглої 

території, де має бути встановлено пам’ятний знак, меморіальну або 

інформаційну дошку (за потреби); 

- забезпечити організацію урочистого відкриття пам’ятного знаку, меморіальної 

або інформаційної дошки; 

- здійснити заходи з передачі пам’ятного знаку або меморіальної дошки до 

комунальної власності територіальної громади – в разі якщо дошку встановлено 

на будівлі, а пам’ятний знак на земельній ділянці, що належить до комунальної 

власності територіальної громади, або передати на баланс 

власнику/балансоутримувачу будівлі або земельної ділянці, якщо вони не є 

об’єктами права комунальної власності територіальної громади . 

 3.8. Координаційна рада також може прийняти рішення щодо збереження 

або демонтажу самовільно встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок згідно із встановленою процедурою. 

В разі позитивного рішення Координаційної ради про збереження пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дощок відділ культури Тур’є-

Реметівської сільської ради готує відповідний проект рішення Тур’є-

Реметівської сільської ради про дозвіл на збереження меморіальних дощок та 

пам’ятних знаків або проект рішення виконавчого комітету Тур’є-

Реметівськоїсільської ради про дозвіл на збереження інформаційних дощок. 

В разі негативного рішення Координаційної ради – демонтаж самовільно 

встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок 

здійснюється відповідно до чинного законодавства та цього положення. 

Розділ ІV. Правила проектування, виготовлення та встановлення 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок 

 4.1. Пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки встановлюються, 

не раніше ніж через 10 років після історичної події або загибелі (смерті) особи, 

пам’ять якої увічнюється. На осіб, яким присвоєно звання Героїв України, 

повних кавалерів Ордена Слави, Почесних громадян, обмеження по термінах не 

поширюється. 

 4.2. Вшанування пам’яті видатних осіб, відзначення визначних подій 

здійснюється, як правило, однією формою увічнення. Якщо пам’ять особи вже 



вшановано в інших формах (присвоєно ім’я особи установі, названо на її честь 

вулицю, сквер, встановлено пам’ятник, бюст), пам’ятні знаки, меморіальні та 

інформаційні дошки не встановлюються, за винятком історичних подій. 

 4.3. Написи на пам’ятних знаках, меморіальних та інформаційних дошках 

подаються українською мовою в простій, стислій формі без скорочень. Написи, 

пов’язані з діячами інших національних культур, можуть також дублюватися 

мовою народу, до якого належить особа, пам’ять якої увічнюється. 

 4.4. Текст на пам’ятних знаках, меморіальних та інформаційних дошках 

повинен містити стислу характеристику події, якій присвячений знак, вказувати 

на зв’язок події з даною адресою, де встановлений пам’ятний знак, меморіальна 

або інформаційна дошка, та на дати, які визначають період, протягом якого 

видатна особа або подія були пов’язані з цією адресою. У тексті обов’язково 

вказується прізвище, ім’я, та по батькові видатної особи, на честь якої 

встановлюється пам’ятний знак, меморіальна або інформаційна дошка. 

 4.5. Текст інформаційної дошки, що встановлюється на пам’ятках 

архітектури, історії або культури повинен містити: 

- вид та категорію об’єкта культурної спадщини; 

- повне найменування об’єкта культурної спадщини в суворій відповідності з 

його написанням у Державному реєстрі нерухомих пам’яток України; 

- відомості про час виникнення або дату створення об’єкта культурної 

спадщини та (або) дату історичної події, пов’язаної з пам’яткою. 

 4.6. Розмір меморіальних та інформаційних дощок визначається обсягом 

інформації, що на них розміщується, наявністю портретного зображення, 

декоративних елементів і повинен бути сумірний будівлі або споруді, на якій 

встановлюється, але не більше 50х100 см. 

 4.7. Не допускається встановлення меморіальних та інформаційних 

дощок на фасадах ветхих або аварійних будівель. 

 4.8. У випадку втрати історичної будівлі або повної втрати будинком 

автентичності допускається встановлення меморіальної або інформаційної 

дошки особі, яка мешкала в історичній будівлі або історичній події, на новому 

або реконструйованому будинку. 

 4.9. Ескізний проект пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних 

дощок повинен відображати місце встановлення, розміри, матеріал, шрифт, 

деталі зображення. Проектне рішення має відповідати архітектурним вимогам 

місцевості чи будівлі, де вони встановлюються, передбачати виготовлення 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок з довготривалих 

матеріалів – мармуру, граніту, металу та відповідати художньому рівню. 

 4.10. Створення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок 

ведеться на основі договорів, укладених між замовником (ініціатором) і 

виконавцем (підрядником). Замовник визначає форму проектування пам’ятних 

знаків, меморіальних та інформаційних дощок (конкурс, індивідуальне 

замовлення), виконавців (підрядників) щодо виконання в матеріалі (натурі) та 

встановлення пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок. 



Розділ V. Порядок обліку пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок і відповідальність за їх стан та збереження 

 5.1. Всі пам’ятні знаки, меморіальні та інформаційні дошки, встановлені 

на території Тур’є-Реметівськоїсільської ради, в тому числі – встановлені на 

внутрішніх територіях підприємств, установ і організацій, підлягають 

обов’язковому обліку та передачі на баланс власнику будівлі/території, на якій 

встановлюється пам’ятний знак, меморіальна або інформаційна дошка. 

 5.2. Облік та інвентаризацію пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок здійснює Тур’є-Реметівська сільська рада. Облікова 

інформація має містити: 

- копію розпорядчого документу про встановлення пам’ятного знаку, 

меморіальної або інформаційної дошки; 

- копію затвердженого тексту напису; 

- фото пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної дошки; 

- відомості про автора, розміри та матеріал пам’ятного знаку, меморіальної або 

інформаційної дошки; 

- охоронний договір та акт технічного стану; 

- відомості про балансоутримувача пам’ятного знаку, меморіальної або 

інформаційної дошки. 

До основної інформації може бути додано додаткову інформацію (матеріали 

розгляду на засіданні Координаційної ради тощо). 

 5.3. У разі, коли у встановленого пам’ятного знаку, меморіальної та 

інформаційної дошки відсутній балансоутримувач, Координаційна рада ініціює 

питання щодо прийняття їх до комунальної власностіТур’є-Реметівської 

територіальної громади та визначення балансоутримувача. 

 5.4. Контроль за збереженням, технічним санітарним та естетичним 

станом пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок покладається 

на їх балансоутримувачів. 

 5.5. Реставрація або відновлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок 

здійснюється балансоутримувачем за погодженням з Тур’є-Реметівською 

сільською радою . 

 5.6. Пам’ятні знаки і меморіальні дошки можуть бути визначені 

пам’ятками монументального мистецтва (якщо мають високу художню 

цінність) у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 5.7. Балансоутримувач зобов’язаний утримувати в належному стані 

прилеглу територію, не допускати розміщення МАФ-ів або рекламних 

елементів, які перешкоджатимуть огляду пам’ятного знаку, меморіальної або 

інформаційної дошки. 

 
 

VI. Порядок демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок 

 6.1. Демонтаж пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок 

відбувається: 



- у разі потребі виконання ремонтних та реставраційних робіт будівлі, споруди, 

на яких розташовані меморіальні та інформаційні дошки, на період проведення 

вказаних робіт; 

- при відсутності правовстановлюючих документів на встановлення пам’ятного 

знаку, меморіальної або інформаційної дошки; 

- на виконання вимог Закону України «Про засудження комуністичного та 

націонал-соціалістичного (нацистського) тоталітарних режимів в Україні та 

заборону пропаганди їхньої символіки». 

 6.2. При необхідності проведення демонтажу для ремонтно-

реставраційних робіт балансоутримувач звертається до Тур’є-

Реметівськоїсільської ради з листом-зобов’язанням, в якому прописується 

причина демонтажу, зазначаються відповідальні виконавці, строки та місце 

зберігання пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок на період 

проведення робіт. 

 6.3. Про демонтаж пам’ятного знаку, меморіальної або інформаційної 

дошки складається акт, який підписують відповідальна сторона з проведення 

робіт (юридична або фізична особа), уповноважені представники Тур’є-

Реметівськоїсільської ради. 

 6.4. При відсутності правовстановлюючих документів на встановлення 

пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок відділ культури та 

туризму Тур’є-Реметівськоїсільської ради здійснює заходи з виявлення осіб, які 

самовільного вчинили зазначені дії, та готують акт про виявлення самовільно 

встановлених пам’ятних знаків, меморіальних та інформаційних дощок та 

підтверджуючі фотоматеріали для розгляду на засіданні Координаційної ради. 

Особи, які без відповідного дозволу встановили пам’ятний знак, меморіальну 

або інформаційну дошку повинні провести демонтаж в термін, визначений 

рішенням Тур’є-Реметівськоїсільської ради або виконавчому комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

 6.5. Демонтаж меморіальних дощок та пам’ятних знаків встановлених як 

самовільно, так і на законних підставах, здійснюється відповідно до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради.  

 6.6. При знесенні будинку, на якому встановлена меморіальна або 

інформаційна дошка, остання передається на зберігання до комунального 

закладу культури, або, при узгодженні із забудовником, може бути встановлена 

на фасаді новобудови, яку зведено на місці знесеного будинку. В окремих 

випадках, за рішенням Координаційної ради, забудовника зобов’язують 

встановити на зведеній будівлі нову меморіальну або інформаційну дошку, 

виготовлену відповідно до вимог даного Положення. 

 6.7. Демонтаж або перенесення пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок з метою розміщення інформаційно-рекламних об’єктів, 

не допускається. 

 6.8. У разі самовільного демонтажу пам’ятних знаків, меморіальних та 

інформаційних дощок, які стоять на обліку, виконавчим комітетом Тур’є-



Реметівськоїсільської ради в особі Тур’є-Реметівськоїсільської ради готує 

звернення до правоохоронних органів для вжиття відповідних заходів. 

VІІ. Порядок вирішення спорів 

 7.1. Спори і розбіжності, які можуть виникнути при виконанні вимог 

даного Положення, вирішуються шляхом переговорів або згідно з чинним 

законодавством. 

VІІІ. Прикінцеві положення 

 8.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться рішенням Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Марія БАГАРА  
  
 
 
 
 
 

  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



                                                                                     Додаток 2 

                                                                                 до рішення сільської ради 

                                                                                     від 21.10.2021 № 290 

 
  

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з увічнення пам’яті видатних осіб та подій та встановлення 

пам’ятних знаків 

 

1. Комісія з увічнення пам’яті видатних осіб та подій на встановлення 

пам’ятних знаків на території Тур’є-Реметівської сільської ради (далі 

Комісія ) є постійно діючим консультативно-дорадчим органом виконавчого   

органу Тур’є-Реметівської сільської ради, який створюється з метою 

глибокого фахового вивчення питань про увічнення пам’яті визначних діячів 

і подій у формі встановлення пам’ятних знаків, меморіальних дощок. 

2. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням 

сільського голови. 

    До складу комісії входять за посадою перший заступник сільського 

голови, заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради, керуючий справами (секретар) виконавчого комітету сільської ради, 

начальник відділу культури та туризму, начальник відділу освіти, молоді та 

спорту, представники структурних підрозділів виконавчих органів Тур’є-

Реметівської сільської ради: можуть входити учені-історики, мовознавці,  

краєзнавці, пам’яткознавці, архітектори та інші представники 

громадськості.  

   Очолює комісію перший заступник голови сільської ради. Голова 

комісії має заступника. До складу комісії входить також секретар.   

3. Робота Комісії проводиться гласно. У засіданнях Комісії за 

запрошенням голови комісії можуть брати участь депутати Тур’є-

Реметівської сільської ради, представники засобів масової інформації та 

громадськості. Участь депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради  

регламентується законами  України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

, «Про статус депутатів місцевих рад».  

4. Комісія не розглядає питання щодо спорудження (створення) 

пам’ятників і монументів, а також щодо встановлення пам’ятних знаків  на 

території кладовищ. 

5. За результатами розгляду клопотання Комісія: 

- підтримує клопотання   і рекомендує встановити пам’ятний знак; 

- переносить розгляд клопотання на термін, визначений комісія, у зв’язку із 

необхідністю отримання додаткових відомостей та документів; 



- відхиляє клопотання; 

- рекомендує ініціатору увічнити пам’ять визначеного діяча або події в 

іншій формі (встановити пам’ятний  знак в інтер’єрі або на закритій території ) 

й інформувати Комісію про це.   

6. При розгляді питань про встановлення пам’ятних   знаків Комісія 

враховує, що: 

- пам’ятні знаки, меморіальні дошки встановлюються, як правило, не 

раніше ніж через 1 рік після докової історичної події чи смерті особи, пам'ять 

якої увічнюється.  

- На згадку про визначного діяча чи подію в межах населеного пункту 

можу бути встановлено, як правило, тільки оди н пам’ятний знак меморіальну 

дошку – на будівлях, де проживав або працював визначний діяч або біля яких 

відбулася визначна подія.  

- Якщо  пам'ять особи вже увічнена в інших формах (присвоєння імені 

установі, найменування в його честь вулиці, скверу, встановлення пам’ятника, 

бюста), пам’ятний знак, як правило не встановлюється.  

7. Комісія може ініціювати та рекомендувати встановлення пам’ятних  

знаків із увічнення пам’яті визначних діячів та подій, що відбулися на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради, за рахунок коштів         сільського бюджету в 

рамках відповідних цільових програм. 

8.     Формою роботи Комісії є засідання. Засідання комісії 

проводиться не                         рідше ніж один раз на квартал. Засідання 

вважається правомочним, якщо   

на ньому присутні більше половин членів комісії.   

9.     Голова комісії керує роботою комісії та головує на її засіданні. У 

разі відсутності голови Комісії засідання проводить заступник голови 

Комісії.  

10.    Рішення приймається більшістю голосів членів комісії, які 

присутні на  засіданні, відкритим голосуванням і відображення в протоколі, 

який підписується головою та секретарем Комісії.  

   Члени комісії, що голосували «проти», мають право надавати 

письмово до протоколу свою окрему думку.   

11.     За результатами розгляду клопотань Комісія може прийняти такі 

рішення: 

- підтримати клопотання і рекомендувати виконавчому комітеті Тур’є-

Реметівської сільської ради  прийняти рішення про надання дозволу на 

встановлення пам’ятного знака, меморіальної та інформаційної дошки.  



- Перенести розгляд клопотання на термін, визначений Комісією, у зв’язку 

з необхідністю отримання додаткових відомостей і документів або з 

інших причин. Встановлених комісією.  

-  рекомендувати організації  яка подала клопотання, вшанувати пам'ять 

про подів іншій формі (в формі скульптурного портрета, бюста, 

тематичної композиції в інтер’єрі будівлі або на закритій території) ; 

- Мотивовано відхилити клопотання. 

12.     Пропозиції та рекомендації  Комісії можуть реалізуватися 

шляхом прийняття рішень виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради, проєкти  яких готують відповідні відділи сільської ради.  

13.  Організаційне забезпечення роботи Комісії здійснюють відділ 

житлово-комунального господарства, благоустрою та транспорту та відділ 

культури та туризму.         

 

  

  

Секретар сільської ради                                                          Марія БАГАРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята  сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                       № 291 

 

 

Про приведення рангів посадових осіб 

місцевого самоврядування у відповідність 

до Закону України «Про службу в органах  

місцевого самоврядування» 

 

 

         Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського  сільського голови 

Девіцької Н.П., щодо необхідності приведення рангів у відповідність до Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування» з урахуванням 

змін, внесених Законом України від 14.07.2021 року № 1638-ІХ «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо розвитку інституту старост», 

що набрали чинності 01.08.2021 року, керуючись статтями 14 та 15 Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», статтею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила: 

1. Присвоїти  з 01 жовтня 2021 року: 

       1.1. Старості Турицького старостинського округу Фрайтик Мар’яні Іванівні 

11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої  категорії 

посад; 

1.1. Старості Тур’я-Бистрянського старостинського округу Кметичу Івану 

Івановичу  11 ранг посадової особи місцевого самоврядування у межах п’ятої  

категорії посад. 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Тур’є-Реметівської сільської ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту та на відділ правової та кадрової 

роботи Тур’є-Реметівської сільської ради. 

                                                   

 

 

  Сільський голова                                                            Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята  сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                      № 292 

 
 

Про утворення старостинських 

округів Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної 

громади та затвердження 

Положення про старосту 

 

З метою забезпечення представництва інтересів жителів населених 

пунктів, що увійшли до Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, 

відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 

року № 712-р "Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Закарпатської  області", керуючись статтею 

144 Конституції України, пунктом 6-1 частини першої статті 26, статтею 54-1, 

частинами першою - третьою статті 59 Закону України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити на території Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади 7 (сім) старостинських округів згідно з додатком. 

2. Вважати старост сіл Ужгородського району Закарпатської області, що 

входять до складу Тур’є-Реметівської сільської ради, затверджених пунктом 1 

рішення № 11 від 01.12.2020 року першої сесії VIII скликання, старостами 

старостинських округів Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, а 

саме: 

- Цубина Іван Іванович – староста Вільшинківського старостинського 

округу; 

- Пловайко Владислав Михайлович – староста Туричківського 

старостинського округу; 

- Фрайтик Мар’яна Іванівна – староста Турицького старостинського 

округу; 



- Шикула Юрій Михайлович – староста Тур’я Пасіцького 

старостинського округу; 

- Цвік Йосип Іванович – староста Порошківського старостинського 

округу; 

- Кметич Іван Іванович – староста Тур’я Бистрянського старостинського 

округу; 

- Юсиба Іван Михайлович – староста Тур’я Полянського  старостинського 

округу. 

          3. Затвердити Положення про старосту (додається). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

Тур’є-Реметівської сільської ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 

 

Сільський голова           Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  

до рішення сесії  

від 21.10.21 № 292 

 

 

 

СТАРОСТИНСЬКІ ОКРУГИ 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

 

№ 

з/

п 

Назва 

старостин-

ського 

округу 

Назва населеного 

пункту - центру 

старостинського 

округу 

 

Назви населених пунктів, 

які входять до 

старостинського 

округу 

1. 
Вільшинківський село Вільшинки село Вільшинки  

 

2. 

Туричківський село Турички села: Турички, Лумшори, 

Лікіцари, Липовець  

 

3. 
Турицький село Туриця село Туриця 

 

4. 

Тур’я Пасіцький село Тур’я Пасіка села: Тур'я Пасіка, Раково, 

Завбуч  

 

5. 
Порошківський село Порошково села: Порошково, Мокра, 

Маюрки 
 

6. 
Тур’я 

Бистрянський 

село Тур’я Бистра  села: Тур’я Бистра, Свалявка 

7. 
Тур'я 

Полянський 

село Тур'я Поляна села: Тур'я Поляна, Полянська 

Гута 
 

 

 

 

Секретар ради                                                                         Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

https://decentralization.gov.ua/locality/45926


ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії сільської 

ради 

від 21.10.21 № 292 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про старосту 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Положення про старосту (далі - Положення) розроблено відповідно до 

Конституції України, законів України "Про місцеве самоврядування в Україні", 

"Про службу в органах місцевого самоврядування", інших актів законодавства, 

Регламенту Тур’є-Реметівської сільської ради та визначає права і обов’язки 

старости, порядок його обрання та припинення повноважень, порядок 

звітування, відповідальність та інші питання, пов’язані з діяльністю старости  

1.2. Положення затверджується виключно на пленарному засіданні Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

1.3. Утворення на території Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади старостинських округів з визначенням переліку населених пунктів, що 

входять до їх складу, є виключною компетенцію Тур’є-Реметівської сільської 
ради. 

 

2. Правовий статус старости 

 

2.1. Староста є посадовою особою місцевого самоврядування, яка 

затверджується Тур’є-Реметівською сільською радою на строк її повноважень за 

пропозицією сільського голови, що вноситься за результатами громадського 

обговорення (громадських слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з 

громадськістю), проведеного у межах відповідного старостинського округу. 

2.2. Тур’є-Реметівська сільська рада за пропозицією сільського голови 

може прийняти рішення про входження старости до складу виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради за посадою. 

2.3. Староста працює на постійній основі в апараті Тур’є-Реметівської 

сільської ради та її виконавчого комітету, а в разі обрання членом виконавчого 

комітету - у виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2.4. На старосту поширюються вимоги щодо обмеження сумісності його 

діяльності з іншою роботою (діяльністю), встановлені Законом України "Про 

місцеве самоврядування в Україні" для сільського голови. 

Староста не може бути депутатом будь-якої ради, суміщати свою 

службову діяльність з іншою посадою, в тому числі на громадських засадах, 

займатися іншою оплачуваною (крім викладацької, наукової і творчої 



діяльності, медичної практики, інструкторської та суддівської практики із 

спорту) або підприємницькою діяльністю. 

2.5. Порядок організації роботи старости визначається Законом України 

"Про місцеве самоврядування в Україні", іншими законами, а також цим 

Положенням.  

 

3. Порядок затвердження на посаду, звільнення з посади 

та припинення повноважень старости 

 

3.1. Затвердження на посаду старости: 

1) на посаду старости може бути затверджена особа - громадянин 

України, який має право голосу відповідно до статті 70 Конституції України, 

незалежно від раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та інших 

переконань, статі, етнічного та соціального походження, майнового стану; 

2) староста затверджується Тур’є-Реметівською сільською радою на строк 

її повноважень за пропозицією сільського голови, що вноситься за 

результатами громадського обговорення (громадських слухань, зборів 

громадян, інших форм консультацій з громадськістю), проведеного у межах 

відповідного старостинського округу. 

Кандидатура старости вноситься на громадське обговорення (громадські 

слухання, збори громадян, інші форми консультацій з громадськістю) сільським 

головою та вважається погодженою з жителями відповідного старостинського 

округу, якщо в результаті громадського обговорення (громадських слухань, 

зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) отримала таку 

підтримку у старостинському окрузі: 

- з кількістю жителів до 1500 - більше 20 відсотків голосів жителів від 

загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах; 

- з кількістю жителів від 1500 до 10 тисяч - більше 17 відсотків голосів; 

- з кількістю жителів від 10 тисяч до 20 тисяч - більше 14 відсотків 

голосів; 

- з кількістю жителів від 20 тисяч до 30 тисяч - більше 10 відсотків 

голосів; 

- з кількістю жителів більше 30 тисяч - більше 7 відсотків голосів жителів 

від загальної кількості жителів відповідного старостинського округу, які є 

громадянами України і мають право голосу на виборах. 

За результатами проведеного громадського обговорення (громадських 

слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) 

кандидатури старости складається протокол, який має містити такі відомості: 

дата (період) і місце проведення громадського обговорення (громадських 

слухань, зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю), кількість 

жителів відповідного старостинського округу, які є громадянами України і 

мають право голосу на виборах, відомості про кандидатуру старости, кількість 

учасників громадського обговорення (громадських слухань, зборів громадян, 



інших форм консультацій з громадськістю), які підтримали відповідну 

кандидатуру, із зазначенням прізвища, власного імені (усіх власних імен) та по 

батькові (за наявності), числа, місяця і року народження, серії та номера 

паспорта громадянина України (тимчасового посвідчення громадянина 

України - для осіб, недавно прийнятих до громадянства України), що 

засвідчується підписом таких учасників. 

Кандидатура старости відповідного старостинського округу, не 

підтримана Тур’є-Реметівською сільською радою, не може бути повторно 

внесена для затвердження в цьому старостинському окрузі протягом поточного 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Порядок проведення громадського обговорення (громадських слухань, 

зборів громадян, інших форм консультацій з громадськістю) кандидатури 

старости затверджується Тур’є-Реметівською сільською радою. 

3) на посаду старости не може бути затверджена особа, щодо якої наявні 

обмеження, пов’язані з прийняттям на службу в органи місцевого 

самоврядування та проходженням служби, визначені Законами України "Про 

службу в органах місцевого самоврядування" та "Про запобігання корупції"; 

4) на посаду старости не може бути затверджена особа, яка визнана судом 

недієздатною; має судимість за вчинення умисного кримінального 

правопорушення, якщо ця судимість не погашена або не знята в установленому 

законом порядку; за рішенням суду позбавлена права займати посади в органах 

державної влади та їх апараті або в органах місцевого самоврядування 

протягом установленого строку; у разі прийняття на службу в органи місцевого 

самоврядування буде безпосередньо підпорядкована близьким особам. 

3.2. Звільнення з посади старости: 

Виключно на пленарному засіданні Тур’є-Реметівської сільської ради 

вирішується питання звільнення з посади старости. 

3.3. Припинення повноважень старости: 

Крім загальних підстав, передбачених Кодексом законів про працю 

України, повноваження старости припиняються на підставі і в порядку, 

визначених законами України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про 

службу в органах місцевого самоврядування" та іншими законами України, а 

також у разі: 

- порушення ним Присяги посадової особи місцевого самоврядування; 

- порушення умов реалізації права на службу в органах місцевого 

самоврядування; 

- виявлення або виникнення обставин, що перешкоджають перебуванню 

на службі, чи недотримання вимог, пов’язаних із проходженням служби в 

органах місцевого самоврядування; 

Староста, якого притягнуто до відповідальності за правопорушення, 

пов’язані з корупцією або стосовно якого набрало законної сили рішення суду 

щодо визнання його активів або активів, набутих за його дорученням іншими 

особами або в інших передбачених статтею 290 Цивільного процесуального 

кодексу України випадках, необґрунтованими та їх стягнення в дохід держави, 



підлягає звільненню з посади у порядку, визначеному Законом України "Про 

місцеве самоврядування в Україні". 

 

4. Повноваження, обов'язки та права старости 

 

4.1. Староста: 

1) уповноважений Тур’є-Реметівською сільською радою, діяти в інтересах 

жителів відповідного старостинського округу у виконавчих органах Тур’є-

Реметівської сільської ради;  

2) бере участь у пленарних засіданнях Тур’є-Реметівської сільської ради 

та засіданнях її постійних комісій з правом дорадчого голосу; 

3) Бере участь у засіданнях виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради; 

4) має право на гарантований виступ на пленарних засіданнях Тур’є-

Реметівської сільської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого 

комітету з питань, що стосуються інтересів жителів відповідного 

старостинського округу; 

5) сприяє жителям відповідного старостинського округу у підготовці 

документів, що подаються до органів місцевого самоврядування та місцевих 

органів виконавчої влади, а також у поданні відповідних документів до 

зазначених органів 

6) надає адміністративні послуги та/або виконує окремі завдання 

адміністратора центру надання адміністративних послуг, пов’язаних з наданням 

адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею результатів 

надання адміністративних послуг; 

7) бере участь в організації виконання рішень Тур’є-Реметівської 

сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови на 

території відповідного старостинського округу та у здійсненні контролю за їх 

виконанням; 

8) бере участь у підготовці пропозицій до проекту місцевого бюджету в 

частині фінансування програм, що реалізуються на території відповідного 

старостинського округу; 

9) вносить пропозиції до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради з питань діяльності на території відповідного старостинського 

округу виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради, підприємств, 

установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб; 

10) бере участь у підготовці проектів рішень Тур’є-Реметівської сільської 

ради, що стосуються майна Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади, розташованого на території відповідного старостинського округу; 

11) бере участь у здійсненні контролю за використанням об’єктів 

комунальної власності, розташованих на території відповідного 

старостинського округу; 



12) бере участь у здійсненні контролю за станом благоустрою 

відповідного старостинського округу та інформує сільського голову, виконавчі 

органи Тур’є-Реметівської сільської ради про результати такого контролю; 

13) отримує від виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради, 

підприємств, установ, організацій комунальної власності та їх посадових осіб 

інформацію, документи і матеріали, необхідні для здійснення наданих йому 

повноважень;  

14) сприяє утворенню та діяльності органів самоорганізації населення, 

організації та проведенню загальних зборів, громадських слухань та інших 

форм безпосередньої участі громадян у вирішенні питань місцевого значення у 

відповідному старостинському окрузі; 

15) за рішенням Тур’є-Реметівської сільської ради вчиняє на території 

відповідного старостинського округу нотаріальні дії, державну реєстрацію актів 

цивільного стану (складення актових записів про шлюб, народження, смерть), 

передбачені законом. 

16) виконує доручення сільського голови; 

17) здійснює інші повноваження, визначені цим Законом та іншими 

законами України. 

4.2. Староста зобов'язаний: 

1) додержуватися Конституції та законів України, актів Президента 

України, Кабінету Міністрів України, Статуту Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади, регламенту Тур’є-Реметівської сільської ради, 

регламенту виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, цього 

Положення та інших нормативно-правових актів, що визначають порядок його 

діяльності та взаємовідносини з Тур’є-Реметівською сільською територіальною 

громадою, органами місцевого самоврядування та їхніми посадовими особами; 

2) брати участь у засіданнях виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради; 

3) брати участь в організації та проведенні зборів жителів відповідного 

старостинського округу та у оформленні документів цих зборів, вносити 

пропозиції до порядку денного зборів. Організовувати виконання рішень зборів 

жителів відповідного старостинського округу та здійснювати моніторинг їх 

виконання, а також звітувати про хід та результати виконання рішень зборів 

перед жителями відповідного старостинського округу; 

4) сприяти виконанню на території відповідного старостинського округу 

програм соціально-економічного та культурного розвитку, затверджених 

рішеннями Тур’є-Реметівської сільської ради, інших актів Тур’є-Реметівської 

сільської ради та її виконавчого комітету. Вносити до виконавчого комітету та 

інших виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради пропозиції з цих 

питань; 

5) вести прийом жителів відповідного старостинського округу згідно з 

визначеним графіком. Здійснювати моніторинг стану дотримання їхніх прав і 

законних інтересів у сфері соціального захисту, культури, освіти, фізичної 



культури та спорту, житлово-комунального господарства, реалізації ними права 

на працю та медичну допомогу; 

6) вести облік та узагальнювати пропозиції жителів відповідного 

старостинського округу з питань їх соціально-економічного та культурного 

розвитку, соціального, побутового та транспортного обслуговування його 

жителів; 

7) приймати від жителів відповідного старостинського округу заяви, 

адресовані органам місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади та їхнім посадовим особам, передавати їх за 

призначенням; 

8) здійснювати моніторинг благоустрою території відповідного 

старостинського округу вживати заходів до його підтримання в належному 

стані; 

9) сприяти проведенню передбачених контрольних заходів на території 

відповідного старостинського округу (землекористування, довкілля, об’єкти 

житлово-комунальної інфраструктури тощо); 

10) здійснювати моніторинг за дотриманням на території відповідного 

старостинського округу стану виконання встановлених рішеннями Тур’є-

Реметівської сільської ради правил з питань благоустрою території населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, забезпечення в 

них чистоти і порядку, торгівлі на ринках та зберігання тиші в громадських 

місцях тощо; 

11) подавати пропозиції виконавчим органам сільської ради (головним 

розпорядникам бюджетних коштів) до Прогнозу місцевого бюджету та Проекту 

бюджету Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, проєкту 

Стратегії розвитку територіальної громади, програмних документів на 

середньостроковий період, в частині питань, що стосуються відповідного 

старостинського округу; 

12) контролювати дотримання правил використання об’єктів комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, що розташовані 

на території старостинського округу; 

13) сприяти діяльності органу (органам) самоорганізації населення 

старостинського округу; 

14) надавати практичну допомогу органам самоорганізації населення у 

виконанні ними своїх завдань та повноважень; 

15) не допускати на території відповідного старостинського округу дій чи 

бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади та держави; 

16) своєчасно надавати інформацію до відповідних переліків об’єктів 

комунальної власності щодо об’єктів, які розташовані на території відповідного 

старостинського округу; 

17) не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу року, 

наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у 

визначений Тур’є-Реметівською сільською радою термін, звітувати про свою 



роботу перед Тур’є-Реметівською сільською радою, жителями відповідного 

старостинського округу; 

18) дотримуватися правил етичної поведінки посадових осіб місцевого 

самоврядування, встановлених законодавчими актами України, Статутом 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, іншими актами її органів; 

19) виконувати поточні доручення Тур’є-Реметівської сільської ради, її 

виконавчого комітету та сільського голови, звітувати про їх виконання; 

20) забезпечувати зберігання офіційних документів, пов'язаних з 

місцевим самоврядуванням відповідного старостинського округу, 

забезпечувати доступ до них осіб, яким це право надано у встановленому 

законом порядку; 

21) вести діловодство, облік і звітність з передачею документів до архіву; 

22) надавати фізичним та юридичним особам, які 

проживають/знаходяться на території відповідного старостинського округу 

довідки на їх вимогу, перелік яких визначається за рішенням Тур’є-

Реметівської сільської ради; 

23) шанобливо ставитися до жителів відповідного старостинського округу 

та належним чином проводити роботу з їх зверненнями до органів місцевого 

самоврядування; 

24) здійснювати заходи із ведення господарського обліку на території 

відповідного старостинського округу. 

4.3. Староста має право: 

1) офіційно представляти жителів відповідного старостинського округу в 

органах місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади; 

2) брати участь з правом дорадчого голосу у пленарних засіданнях Тур’є-

Реметівської сільської ради, засіданнях її постійних комісій, на яких 

розглядаються питання, що стосуються інтересів жителів відповідного 

старостинського округу; 

3) на гарантований виступ на пленарних засіданнях Тур’є-Реметівської 

сільської ради, засіданнях її постійних комісій та виконавчого комітету з 

питань, що стосуються інтересів жителів відповідного старостинського округу; 

4) одержувати від виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади та їх посадових осіб, а також від підприємств, установ, 

організацій комунальної форми власності, що розташовані на території Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади інформацію, документи та 

матеріали, які стосуються соціально-економічного та культурного розвитку 

відповідного старостинського округу; 

5) погоджувати проекти рішень ради та її виконавчого комітету щодо 

майна Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, розташованого на 

території відповідного старостинського округу; 

6) вносити пропозиції до порядку денного засідань виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради з питань, що стосуються інтересів 

відповідного старостинського округу. Оголошувати на засіданнях виконавчого 



комітету Тур’є-Реметівської сільської  ради тексти заяв та звернень жителів 

відповідного старостинського округу з питань, що стосуються їх інтересів чи 

інтересів старостинського округу загалом; 

7) порушувати перед Тур’є-Реметівською сільською радою та її 

виконавчим комітетом питання про необхідність проведення перевірок з 

питань, віднесених до компетенції Тур’є-Реметівської сільської ради та її 

виконавчих органів, діяльності підприємств, установ і організацій, 

розташованих на території відповідного старостинського округу незалежно від 

форми власності; 

8) вносити пропозиції щодо усунення недоліків і порушень керівникам 

підприємств, установ і організацій незалежно від форми власності, і органів, 

діяльність яких перевірялася відповідно до підпункту 7 цього пункту, а також 

органам, яким вони підпорядковані, порушувати питання про притягнення до 

відповідальності осіб, з вини яких сталося порушення; 

9) пропонувати питання для розгляду органом (органами) самоорганізації 

населення відповідного старостинського округу; 

10) сприяти залученню жителів відповідного старостинського округу до 

участі у здійсненні ними контрольних заходів на території відповідного 

старостинського округу; 

11) звертатися до правоохоронних органів та інших суб’єктів, що 

здійснюють діяльність спрямовану на охорону громадського порядку, публічної 

безпеки, правил благоустрою, вчинення інших протиправних дій на території 

відповідного старостинського округу. 

 

5. Організація роботи старости 

 

5.1. Місце та режим роботи, правила внутрішнього розпорядку, 

діловодства та інші питання організації діяльності старости визначаються 

Тур’є-Реметівською сільською радою та її виконавчим комітетом. Режим 

роботи старости відповідає режиму роботи у виконавчих органах сільської 

ради. 

5.2. Графік прийому жителів старостою затверджується виконавчим 

комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5.3. Інформаційне, матеріально-технічне та фінансове забезпечення 

діяльності старости здійснюється і фінансується за рахунок бюджету Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади. 

5.4. З метою забезпечення діловодства в старостинському окрузі, старості 

виготовляється печатка для довідок та кутовий штамп виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради з найменуванням старостинського округу, 

порядок використання яких визначається розпорядженням сільського голови. 

6. Підзвітність та підконтрольність старости 

 



6.1. При здійсненні наданих повноважень староста є відповідальним і 

підзвітним Тур’є-Реметівській сільській раді та підконтрольним сільському 

голові. 

6.2. Староста не рідше одного разу на рік, протягом першого кварталу 

року, наступного за звітним, а на вимогу не менш як третини депутатів - у 

визначений Тур’є-Реметівською сільською радою термін, звітує про свою 

роботу перед Тур’є-Реметівською сільською радою, жителями старостинського 

округу. 

6.3. Заслуховування звіту старости перед жителями старостинського 

округу відбувається на відкритій зустрічі, у спосіб, що дає можливість жителям 

старостинського округу поставити запитання, висловити зауваження та внести 

пропозиції. Інформація про відповідну зустріч, а також письмовий звіт старости 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Тур’є-Реметівської сільської ради та 

розміщуються у її приміщенні не пізніше ніж за сім календарних днів до дня 

проведення відповідної зустрічі. 

 

7. Відповідальність старости 

 

7.1. Староста, винний у порушенні законодавства притягується до 

цивільної, адміністративної та кримінальної відповідальності згідно із законом. 

7.2. Шкода, заподіяна юридичним і фізичним особам в результаті 

неправомірних рішень, дій або бездіяльності старости, відшкодовується за 

рахунок його власних коштів у порядку, встановленому законом. Спори про 

поновлення порушених прав юридичних і фізичних осіб, що виникають в 

результаті рішень, дій чи бездіяльності старости, вирішуються в судовому 

порядку. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                           Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                       № 293 

 

Про обстеження інженерної  

інфраструктури внутрішньо  

 господарської меліоративної 

системи на території Порошківської  

сільської ради (бувшої ) 

          

Враховуючи позовну заяву Ужгородської окружної прокуратури  до 

Тур’є-Реметівської сільської ради про визнання протиправною бездіяльність та 

зобов’язання до вчинення певних дій, ухвалу суду про відкриття провадження в 

адміністративній справі від 20.09.2021 року № 260/2168/21  та у зв’язку з 

необхідністю обстеження інженерної інфраструктури внутрішньої 

господарської меліоративної системи на території Порошківської сільської ради 

(бувшої), Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

  1. Доручити Тур’є-Реметівському сільському голові створити комісію з 

обстеження інженерної інфраструктури внутрішньо господарської меліоративної 

системи на території Порошківської сільської ради (бувшої) 

  2. Комісії здійснити обстеження у найкоротший термін, про що скласти 

відповідний акт.  

  3. Акт обстеження та пропозиції щодо можливості подальшого 

використання зазначеної інженерної інфраструктури внутрішньої господарської 

меліоративної системи на території Порошківської сільської ради (бувшої), 

подати на розгляд та затвердження сесії Тур’є-Реметівської сільської ради.  

  4. Контроль за виконання цього рішення  покласти  постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного  середовища та 

благоустрою, та  постійну комісію з питань комунальної власності, житлово- 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту  та заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів  Володимира Короля.     

                                              

  Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                          Дев’ята  сесія VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ                                          

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                 № 294 

 

 

Про набуття повноважень 
 у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців 

 
  
        Керуючись Законом України „Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань”, статтями 26, 38 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою здійснення 

повноважень у сфері державної реєстрації,  Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 1. Здійснювати повноваження у сфері державної реєстрації юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців відповідно до Закону України „Про державну 

реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громад-ських 

формувань”. 
 2. Покласти повноваження у сфері державної реєстрації юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців на виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 
 3. Обов'язки з державної реєстрації юридичних осіб, фізичних осіб 

підприємців покласти на державного  реєстратора відділу „ Центр надання 

адміністративних послуг ” виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради за функціональним розподілом. 
 4. Виконавчому комітету вжити відповідних заходів, необхідних для 

реалізації повноважень суб’єктів державної реєстрації. 
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.   
 

 

Сільський голова                                       Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 
 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21 жовтня 2021 року                 Тур’ї  Ремети                                        № 295 

 

Про внесення змін до рішення 

сільської ради від 02.02.2021 року № 46   

„Про затвердження Положень про  

відділи апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради” 

 

Відповідно до статей 26, 42, 59, 73 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, з метою забезпечення ефективного здійснення 

повноважень посадовими особами місцевого самоврядування, покладених на 

них завдань, обов’язків та повноважень, Тур’є-Реметівська сільська рада  

 

                                                 ВИРІШИЛА:  

 

1. Внести зміни  до рішення сільської ради від 02.02.2021 року № 46 „Про 

затвердження Положень про відділи апарату Тур’є-Реметівської сільської ради”, 

а саме: 

1.1. У назві рішення, тексті та додатках до нього, слова: „ апарату Тур’є-

Реметівської сільської ради”  замінити словами „виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради”. 

          1.2. Додатки № 1-5 до рішення сільської ради від 02.02.2021 року № 46 

викласти в новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту.  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

                                                                          

 

 

 



                                                                         Додаток №1  до рішення  

                                                                         Тур’є-Реметівської сільської ради  

                                                                         від 02.02.2021 року № 46 

                                                                (у редакції від 21.10.21 № 295) 

  

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  відділ документообігу, організаційної, інформаційної 

роботи та звернень громадян виконавчого комітету Тур’є - Реметівської 

сільської ради 

  

    1. Загальні положення 

    1.1. Відділ документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

(далі - відділ) є структурним підрозділом виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

       1.2. Утворення, реорганізація, ліквідація відділу, затвердження Положення 

про відділ, внесення змін та доповнень до нього є виключною компетенцією 

Тур’є-Реметівської  сільської ради. 

        1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно – правовими актами України, Регламентом та рішеннями сільської 

ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови та 

цим Положенням. 

        1.4. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу 

встановлюється сільським головою та затверджується сільською радою. 

        1.5. Відділ підпорядковується керуючому справами виконавчого комітету 

сільської ради. 

        1.6. Положення про відділ затверджується рішенням сесії сільської ради за 

поданням керуючого справами виконавчого комітету сільської ради. 

  

      2. Основні завдання відділу 

      Відділ створюється для документування, організаційно – технічного та 

кадрового забезпечення діяльності виконавчого комітету, його апарату та 

виконання ним повноважень, визначених чинним законодавством, у т.ч. 

делегованих повноважень органів виконавчої влади з таких основних 

напрямків: 

        2.1. Здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного 

забезпечення діяльності виконавчого комітету, сільського голови, сприяння 

взаємодії і зв’язків з територіальною громадою. 

        2.2. Документування діяльності виконавчого комітету. 

        2.3. Організація діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з 

документами в апараті виконавчого комітету відповідно до чинних правил. 



        2.4. Забезпечення технічного контролю за строками проходження і 

виконання службових документів. 

        2.5. Підготовка проєктів розпоряджень сільського голови, що належать до 

компетенції відділу, а також редагування текстів усіх розпоряджень сільського 

голови і перевірка їх проєктів вимогам Інструкції з діловодства. 

       2.6. Ведення архівної справи в апараті виконавчого комітету. 

       2.7. Надання методичної допомоги в організації роботи з питань, що 

належать до компетенції відділу, структурним підрозділам виконавчого 

комітету. 

       2.8. Здійснення контролю за дотриманням чинних правил роботи з 

документами у структурних підрозділах виконавчого комітету. 

        2.9. Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг 

громадян, які надійшли до виконавчого комітету. 

        2.10. Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує 

матеріали та регулярно інформує сільського голову про стан цієї роботи. 

  

           3.Функції відділу 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

       3.1. Самостійно або з іншими структурними підрозділами апарату 

виконавчого комітету сільської ради перевіряє за дорученням сільського голови 

додержання на території ради виконання рішень сесії сільської ради, рішень 

виконкому, розпоряджень сільського голови. 

       3.2. Опрацьовує і подає керуючому справами виконавчого комітету проєкти 

планів роботи виконавчого комітету, забезпечує контроль за їх виконанням. 

       3.3. Здійснює організаційне забезпечення засідань виконавчого комітету, а 

також нарад, що проводяться сільським головою, його заступниками з питань 

діяльності виконавчих органів. 

        3.4. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних 

питань, що розглядаються керуючим справами виконавчого комітету. 

       3.5. За дорученням керуючим справами виконавчого комітету розробляє 

проєкти рішень, розпоряджень міського голови з організаційних  питань. 

      3.6. Бере участь у підготовці звітів виконавчого комітету про виконання 

делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

      3.7. Бере участь у здійсненні у встановленому порядку організаційного 

забезпечення виборів та референдумів на території СТГ. 

      3.8. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу      

громадсько – політичних настроїв населення та оцінки суспільно – політичної 

ситуації на території СТГ. 

       3.9. Організовує і здійснює в установленому порядку ведення діловодства в 

апараті виконкому. Розробляє і вносить проєкт Інструкції з питань діловодства 

в апараті, інших структурних підрозділах виконавчого комітету. 

        3.10. Здійснює прийом, попередній перегляд, реєстрацію, облік, передачу 

за призначенням, зберігання, пошук документів, що надходять до виконавчого 

комітету, видачу інформації стосовно строків їх проходження. 



        3.11. Забезпечує в установленому порядку реєстрацію заяв, скарг та 

пропозицій, що надійшли до виконавчого комітету. 

         3.12. Веде роз’яснювальну роботу щодо прийому громадян сільським 

головою і його заступниками. 

         3.13. Отримує від структурних підрозділів та інших служб інформації 

(довідки, пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду заяв, скарг та 

пропозицій громадян. 

       3.14. Здійснює підготовку проєктів розпоряджень сільського голови, інших 

документів виконавчого комітету, їх реєстрацію, видає копії та витяги з 

утворюваних виконавчим комітетом документів. 

       3.15. Забезпечує спільно з іншими підрозділами апарату виконавчого 

комітету технічну підготовку засідань виконкому, консультативних, дорадчих 

та інших допоміжних органів, служб і комісій, утворюваних сільським 

головою, а також заходів, які проводяться сільським головою. 

       3.16. Здійснює друкування, копіювання, тиражування та розсилання 

документів виконавчого комітету, сільського голови. 

       3.17. Доводить у визначені строки до відділів та служб виконавчого 

комітету, підприємств, установ та організацій рішення виконавчого комітету, 

розпорядження сільського голови, документи виконкому. 

       3.18. Здійснює постановку документів на контроль та формує картотеку 

контрольованих документів. 

       3.19. Забезпечує технічний контроль за строками виконання документів, у 

т.ч. за своєчасним вирішенням питань, порушених у зверненнях громадян. 

Систематично інформує сільського голову про хід їх виконання, факти 

порушення виконавської дисципліни. 

       3.20. Забезпечує подання виконавцями інформації про хід виконання 

документів у зазначені в контрольній картці строки, зняття документів із 

контролю після закриття їх до справи та формує картотеку виконаних 

документів. Готує інформаційно – аналітичні довідки про хід та підсумки 

виконання документів. 

        3.21. Здійснює контроль за своєчасним виконанням рішень виконавчого 

комітету, розпоряджень, доручень сільського голови. Систематично готує 

інформаційно – аналітичні довідки про їх виконання. 

       3.22. Складає зведену номенклатуру справ апарату виконкому, забезпечує 

виконання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, опрацювання та 

використання документів, які утворюються в діяльності виконавчого комітету 

та передачі їх до архівного відділу. 

       3.23. Здійснює методичне керівництво щодо організації роботи з 

документами у структурних підрозділах виконавчого комітету, надає практичну 

і методичну допомогу відділам та іншим службам виконавчого комітету. 

      3.24. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ завдань. 

  

       4. Організація роботи відділу 



       4.1. Відділ очолює начальник. У разі його відсутності його обов’язки 

виконує один із спеціалістів відділу. 

       4.2. Начальник та інші працівники відділу призначається на посаду та 

звільняється з посади розпорядженням сільського голови. 

       4.3. Структура та чисельність працівників відділу визначається штатним 

розписом виконкому, що затверджується рішенням сесії сільської ради в межах 

граничної чисельності, фонду заробітної плати працівників і видатків на 

утримання виконавчого комітету. 

       4.4. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог 

Регламенту виконавчого комітету, Інструкції з діловодства, інших нормативно 

– правових та розпорядчих документів. 

       4.5. Робота відділу планується помісячно на основі плану роботи 

виконавчого комітету, доручень сільського голови, функцій відділу. Плани 

роботи затверджуються керуючим справами виконавчого комітету сільської 

ради. 

         4.6. Службові обов’язки визначаються посадовими інструкціями, які 

затверджуються керуючим справами виконавчого комітету сільської ради за 

поданням начальника відділу. 

        4.7. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ апарату 

виконавчого комітету. 

  

         5. Права відділу 

Відділ має право: 

        5.1. Вносити на розгляд сільського голови проєкти рішень виконавчого 

комітету, розпоряджень сільського голови, доповідні записки з питань, що 

належать до компетенції відділу. 

        5.2. Вивчати стан діловодства у структурних підрозділах виконавчого 

комітету і вимагати виконання встановлених правил роботи із документами. 

        5.3. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у 

випадках порушення встановленого порядку роботи з документами. 

        5.4. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні 

документи від структурних підрозділів виконавчого комітету для вирішення 

питань, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань. 

        5.5. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у 

випадках порушення встановленого порядку. 

         5.6. Використовувати систему зв’язку і комунікацій, що існують у 

виконавчому комітеті. 

 

        6. Відповідальність 

        6.1. Відповідальність посадових осіб відділу передбачена чинним 

законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями, що 

розроблюються, погоджуються та затверджуються у порядку, що встановлений 

цим Положенням. 



      6.2. Посадові особи відділу, відповідно до чинного законодавства України, 

можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, кримінальної або 

цивільно-правової відповідальності. 

       6.3. Відповідальність посадових осіб відділу настає у разі невиконання або 

неналежного виконання ними обов’язків та функцій, що визначені 

законодавством України, іншими підзаконними нормативно-правовими актами, 

їх посадовими інструкціями та цим Положенням. 

        6.4. Притягнення посадових осіб відділу до відповідальності здійснюється 

виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством України.  

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                        Марія БАГАРА                

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                        Додаток № 2  до рішення  

                                                                         Тур’є-Реметівської сільської ради  

                                                                         від 02.02.2021 року № 46 

                                                            (у редакції від 21.10.21 № 295) 

  

Положення 

про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

  

1. Загальні положення 

        1.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності Тур’є-Реметівської 

сільської ради  є виконавчим органом  сільської ради, підзвітним і 

підконтрольним раді, підпорядкованим сільському голові, секретарю сільської 

ради, заступнику сільського голови, які координують діяльність відділу 

відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення делегованих 

повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

        1.2. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення. 

        1.3. В своїй діяльності відділ  керується Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом 

України, а Податковим кодексом України, іншими законами, Постановами 

Верховної Ради і Кабінету Міністрів України,  наказами Мінфіну, іншими 

нормативно-правовими документами, що регламентують бюджетні відносини і 

фінансово-господарську діяльність бюджетної установи,  розпорядженнями 

сільського голови, а також цим Положенням. Чисельність працівників відділу  

затверджується сесією сільської ради згідно штатного розпису. 

 

2. Основні завдання відділу 

Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання: 

        2.1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності бюджетних установ та складання звітності. 

        2.2. Забезпечує відображення у документах достовірної та у повному обсязі 

інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для 

оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та 

фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами. 

        2.3. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті 

бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов'язань, 

здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань, достовірного 

та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та 

звітності. 

        2.4. Забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням 

фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів. 



        2.5. Вживає заходів щодо запобігання виникненню негативних явищ у 

фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація 

внутрішньогосподарських резервів; 

        2.6. Забезпечує здійснення методичного керівництва та контролю за 

дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, 

складення фінансової та бюджетної звітності у бюджетних установах, які 

підпорядковані виконавчому комітету сільської ради. 

  

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань та в межах  

 

        3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших  

нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому числі 

з використанням уніфікованої автоматизованої системи бухгалтерського обліку 

та звітності. 

        3.2. Складає на підставі даних  бухгалтерського  обліку   фінансову та 

бюджетну звітність, а також  державну статистичну, зведену та іншу звітність 

(декларації) в порядку, встановленому законодавством. 

        3.3. Здійснює поточний контроль за: 

        - дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов'язань, їх реєстрації в органах Державного казначейства та здійсненням 

платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 

        - правильністю зарахування та використання власних надходжень 

виконавчого комітету сільської  ради; 

        - веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної 

звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 

нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку 

бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані 

виконавчому комітету; 

        3.4. Своєчасно подає звітність; 

        3.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори 

(обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів; 

        3.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: 

        - використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та 

інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо 

проведення господарських операцій; 

        - інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. 

        3.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому 

числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та кредиторської 

заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення дебіторської та 

погашення кредиторської заборгованості, організовує та проводить роботу з її 

списання відповідно до законодавства. 



        3.8. Забезпечує: 

        - дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та 

послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; 

        - достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до 

реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; 

        - повноту та достовірність даних підтвердних документів, які формуються 

та подаються в процесі казначейського обслуговування; 

        - зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних 

документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у 

бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності. 

        3.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, крадіжки 

грошових коштів та майна, псування активів. 

        3.10. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та 

підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників. 

        3.11. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених під 

час контрольних заходів, проведених державними органами, що уповноважені 

здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного законодавства. 

        3.12. Організація бухгалтерського обліку реалізується за такими 

складовими: 

        • облік видатків; 

        • облік грошових коштів на рахунках установи; 

        • облік розрахунків по заробітній платі ; 

        • облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними фондами; 

        • облік розрахунків у порядку планових платежів; 

        • облік розрахунків з підзвітними особами; 

        • облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами; 

        • облік необоротних активів; 

        • облік запасів та МШП; 

        • облік результатів виконання кошторису; 

        • складання і подання звітності до відповідних органів; 

        • організація проведення інвентаризації; 

        • організація контролю за фінансово-господарською діяльністю установи; 

        • організація забезпечення бухгалтерського обліку; 

        • організація розвитку бухгалтерського обліку. 

        3.13. Здійснює обробку персональних даних працівників установи та інших 

фізичних осіб, які надали згоду на таку обробку, виключно з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері бухгалтерського 

обліку, фінансової та бюджетної звітності, звітності до органів Пенсійного 

фонду України, іншої звітності, що містить персональні дані, а також 

внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених законодавством 

прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і соціального захисту. 

Забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, які обробляються. 

        3.14. Здійснює передачу персональних даних третім особам відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних» та в межах виконання 



законодавства, пов’язаного з веденням бухгалтерського обліку та наданням 

звітності. 

  

4. Покладення  на  відділ  обов'язків, що  не  належать  або  виходять  за  

межі  його  компетенції  не  допускається. 

 

5. Права відділу та його працівників, обов’язки працівників відділу 

 

        5.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право:  

        5.1.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

організації роботи відділу. 

        5.1.2. Одержувати від структурних підрозділів   та підвідомчих бюджетних 

установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також пояснення до 

них; 

        5.1.3. Не приймати до виконання і оформлення документів за операціями, 

які порушують діюче законодавство і встановлений порядок приймання, 

оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, обладнання, 

матеріальних і інших цінностей. 

        5.1.4. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і 

подання до відділу структурними підрозділами виконавчого комітету сільської 

ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському обліку, а 

також здійснювати контроль за їх дотриманням. 

        5.1.5. Надавати сільському голові пропозиції про притягнення до 

відповідальності осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і складанні 

документів, несвоєчасній передачі їх для відображення на рахунках 

бухгалтерського обліку та відображенні в документах недостовірної інформації. 

        5.1.6. Представляти виконавчий комітет сільської ради в установленому 

порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах державної 

влади, органах місцевого самоврядування, фондах загальнообов'язкового 

державного соціального страхування, підприємствах, установах та організаціях 

незалежно від форми власності; 

        5.1.7. Вносити сільському голові пропозиції щодо удосконалення порядку 

ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення поточного 

контролю, провадження фінансово-господарської діяльності; 

        5.1.8. Здійснення зв’язку з іншими установами та організаціями з питань, 

що відносяться до компетенції відділу. 

        5.1.9. Вказівки відділу з бухгалтерського обліку та звітності в межах 

функцій, що визначені даним Положенням, є обов’язковими до виконання 

підрозділами виконавчого комітету сільської ради. 

 

        5.2. Працівники Відділу мають право:  

        5.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України. 



        5.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

        5.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

        5.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

        5.2.5. На соціальний і правовий захист. 

        5.2.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень. 

        5.2.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою. 

        5.2.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного законодавства 

України. 

  

        5.3. Працівники Відділу зобов'язані:  

        5.3.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

        5.3.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь робочий 

час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, вимог 

нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна ради 

громади та її виконавчих органів. 

        5.3.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов'язків. 

        5.3.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, розгляду 

пропозицій, заяв і скарг громадян. 

        5.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 

оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися 

чистоти в адміністративній будівлі. 

Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо-

відносинах із співробітниками та відвідувачами. 

        5.3.6. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина. 

        5.3.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

        5.3.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі. 

        5.3.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо 

служби в органах місцевого самоврядування. 

        5.3.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів. 

        5.3.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що стали 

їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу 

інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню. 



        5.3.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

місцевого самоврядування та держави. 

        5.3.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого самоврядування 

відповідно до вимог чинного законодавства. 

         5.3.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в 

приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального 

користування). 

         5.3.15. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного 

законодавства України. 

  

         5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування 

забороняється:  

        5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам України. 

        5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого 

службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до чинного 

законодавства, вважаються корупційними. 

        5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або 

прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання 

громадян або конкретної особи. 

        5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у 

зв'язку зі своєю службовою діяльністю. 

        5.4.5. Брати участь у страйках. 

  

6.  Керівництво відділу. 

        6.1. Відділ  очолює начальник відділу, який призначається та звільнюється 

з посади сільським головою на конкурсній основі чи за іншою процедурою 

передбаченою законодавством України. 

        6.2. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснює начальник 

відділу  за погодженням з головою сільської ради 

        6.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права 

начальника відділу визначаються цим Положенням. 

        6.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований сільському голові. 

        6.5. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання 

покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

        6.6. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу: 

        - повна вища освіта відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста, магістра. 

        - стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого 

самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи в інших сферах управління 

не менше 5 років. 

        6.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, 

відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його обов’язків 

покладається відповідно до розпорядження сільського голови. 



        6.8. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до 

Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими 

рішеннями Тур’є-Реметівської сільської ради, її виконавчого комітету, 

розпорядженнями сільського голови. 

  

7. Відповідальність 

        7.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність 

за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з законодавством. 

        7.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням 

заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 

економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи 

громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в 

установленому законодавством порядку. 

         7.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники відділу 

притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством України. 

 

8. Взаємодія відділу 

       8.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними підрозділами 

селищної ради, іншими органами державної влади, підприємствами, 

установами, організаціями різних форм власності в межах повноважень, 

передбачених цим Положенням. 

 

9. Прикінцеві положення.  

        9.1. Відділ утримується за рахунок бюджету сільської ради. 

        9.2.Керівництво сільської ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, 

телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями 

зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними 

актами і довідковими матеріалами. 

        9.3. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Тур’є-Реметівською 

сільською  радою в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

  

 

 

 

 

 

     Секретар сільської ради                                               Марія БАГАРА          

  

 

 

 

 

 



                                                                         Додаток № 3  до рішення  

                                                                         Тур’є-Реметівської сільської ради  

                                                                         від 02.02.2021 року № 46 

                                                               (у редакції від 21.10.21 № 295) 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою виконавчого комітету  Тур’є-Реметівської 

 сільської ради  

 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

        1.1. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради (надалі - 

відділ), утворюється рішенням сільської ради відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування у Україні». Відділ є структурним підрозділом 

апарату сільської ради, підзвітним і підконтрольним сільській раді, 

підпорядкованим виконавчому комітету сільської ради, сільському голові та 

безпосередньо за розподілом обов’язків заступнику сільського голови.  

        1.2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної громади 

через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним особам.  

        1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про звернення громадян», «Про доступ до публічної інформації», «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про регулювання містобудівної діяльності», 

«Про житлово-комунальні послуги», «Про питну воду та питне 

водопостачання», «Про теплопостачання», нормативними документами, що 

стосуються державної служби, іншими законодавчими актами України, указами 

та розпорядженнями Президента України, постанови Верховної Ради України, 

постанови та розпорядження Кабінету Міністрів України, інші підзаконні 

нормативно-правові акти, що регулюють розвиток відповідної сфери 

управління, органів виконавчої влади вищого рівня, рішеннями сільської ради 

та виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, Правилами 

благоустрою території Тур’є-Реметівської сільської об'єднаної територіальної 

громади, іншими нормативно-правовими актами, Типовою Інструкцією з 

діловодства у центральних органах виконавчої влади, іншими нормативно-

правовими актами, а також цим Положенням.  

        1.4. Службові обов'язки спеціалістів відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які розробляються начальником відділу та затверджуються 

сільським головою.  

        1.5. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення 

сільської ради.  

 



2. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

 

        2.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та 

звільняється з посади відповідно до розпорядження сільського голови у 

встановленому законодавством порядку.  

        2.2. Загальна чисельність відділу становить – 2 штатних одиниць (шт. од.): 

начальник відділу – 1 (шт. од.); спеціаліст І категорії відділу – 1 (шт. од.).  

        2.3. Кваліфікаційні вимоги начальника відділу: вища освіта відповідного 

професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста. Стаж роботи за фахом у державній службі на керівних посадах не 

менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років при 

необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних 

завдань та функцій.  

        2.4. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його 

обов'язки виконує спеціаліст відділу відповідно до призначення сільського 

голови.  

        2.5. Структура відділу, загальна чисельність працівників відділу та 

Положення про відділ затверджуються рішенням сільської ради.  

        2.6. Порядок планування та контролю роботи відділу здійснюється 

начальником відділу.  

        2.7. Працівники відділу безпосередньо підпорядковані та підзвітні 

начальнику відділу.  

 

3. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ 

 

        3.1. Начальник відповідно до покладених на нього завдань:                                                                                                

        3.1.1.Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між 

працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу.  

        3.1.2. Забезпечує своєчасне та якісне виконання покладених на відділ 

завдань.  

        3.1.3. Бере участь у пленарних засіданнях сільської ради, виконавчого 

комітету, постійних комісіях сільської ради та нарадах, семінарах, тренінгах, 

робочих групах, утворених сільською радою і виконавчим комітетом, сільським 

головою.  

        3.1.4. У межах своєї компетенції видає доручення, організовує та здійснює 

підготовку проектів рішень сільського голови, виконавчого комітету та 

сільської ради, контролює їх виконання.                                                                                                                                                                                                      

        3.1.5. В межах компетенції вносить пропозиції щодо структури відділу, 

визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу.  

        3.1.6. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами та 

документами, що надходять на виконання до відділу.  

        3.1.7. В межах компетенції разом із спеціалістами відділів виконавчого 

комітету ради забезпечує виконання доручень сільського голови та його 



заступників, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та 

перспективних планів роботи відділу.  

        3.1.8. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів для їх поліпшення.  

        3.1.9. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує 

співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом 

ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

представницькими органами, а також з підприємствами, установами, 

організаціями.  

        3.1.10. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі.                

        3.1.11. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний розгляд 

спеціалістами відділу звернень від органів державної влади, органів місцевого 

самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та організацій, 

громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за результатами їх 

розгляду проектів відповідних рішень.  

        3.1.12. В межах наданих повноважень організовує ділове листування з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його 

компетенції.  

        3.1.13. Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового 

розпорядку.  

        3.1.14. Виконує разові оперативні доручення керівництва, готує по них 

інформацію або інші необхідні документи.  

        3.1.15. Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, несвоєчасне 

або неналежне виконання функцій, покладених на відділ.  

        3.1.16. Узгоджує з заступником сільського голови посадові інструкції 

спеціалістів відділу та положення про відділ.  

        3.1.17. Одержує кореспонденцію, яка надходить у відділ, здійснює 

контроль за своєчасним опрацюванням документів у відділі, підготовлює пакет 

документів на розгляд сільському голові, заступнику та іншим посадовим 

особам.  

        3.1.18. Начальник відділу повинен знати практику застосування чинного 

законодавства, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила та 

норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи роботи на 

комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти державною 

мовою.  

 

4. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

         4.1. Основними завданнями відділу є:  

         4.1.1. Управління об'єктами житлово-комунального господарства, що 

перебувають у комунальній власності сільської територіальної громади, 

забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації.  



        4.1.2. Внесення пропозицій до планів, програм економічного та 

соціального розвитку громади, програм, а також до планів підприємств, установ 

та організацій.  

        4.1.3. Здійснення заходів щодо комплексного розвитку комунального 

господарства в сфері водопостачання, теплопостачання, водовідведення, 

дорожнього і зеленого господарства, розвитку транспорту і зв'язку.  

        4.1.4. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері 

благоустрою та житлово-комунального господарства.  

        4.1.5. Організація та виконання програм з благоустрою.  

        4.1.6. Внесення пропозицій до програми соціально-економічного розвитку 

сільської територіальної громади з питань, віднесених до компетенції відділу.  

        4.2. Відділ у відповідності з покладеними на нього завданнями:  

        4.2.1. Укладає договори оренди комунального майна, яке знаходиться на 

балансі Тур’є-Реметівської сільської ради (як орендодавець), та контролює 

виконання договорів. 

        4.2.2. Виступає організатором конкурсів з надання в оренду об'єктів 

комунальної власності.  

        4.2.3. Веде облік нежилих приміщень, незалежно від форм власності, 

вносить пропозиції щодо використання таких приміщень.  

        4.2.4. Вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо умов 

використання об'єктів комунальної власності, що приватизуються.  

        4.2.5. Бере участь у проведенні обстеження стану нерухомого 

комунального майна (будівель, споруд, будинків та інше)  

        4.2.6. Бере участь у прийнятті майна до комунальної власності сільської 

територіальної громади, відповідно до рішень сільської ради.  

        4.2.7. Укладає договори щодо пайової участі в утриманні об’єкту 

благоустрою, контролює виконання таких договорів.  

        4.2.8. Контролює виконання робіт, які здійснюються за рахунок коштів 

місцевого бюджету, реконструкції і ремонт об'єктів комунального господарства 

та соціально-культурного призначення, житлових будинків.  

        4.2.9. Надає узгодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та послуг, яке надається суб’єктом господарювання.  

        4.2.10. Погоджує розміщення об’єкту торгівлі, сфери послуг, ресторанного 

господарства, виїзної (виносної) торгівлі.  

        4.2.11. Складає протоколи про адміністративні правопорушення відповідно 

до чинного законодавства  

        4.2.12. Забезпечує підготовку та приймає участь у засіданнях 

адміністративної комісії з оформленням справ про адміністративні 

правопорушення.  

        4.2.13. Проводить роботу з розгляду звернень громадян та юридичних осіб, 

що належать до його компетенції (робота з листами, заявами, скаргами, 

контрольними картками).  

        4.2.14. Веде моніторинг екологічної ситуації на території Тур’є-

Реметівської сільської ради;  



        4.2.15. В межах повноважень, здійснює контроль за дотриманням норм 

природоохоронного законодавства підприємствами, установами, організаціями, 

що знаходяться на території Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади.  

        4.2.16. Підготовлює ордери суб'єктам господарювання, фізичним особам на 

виконання ремонтних робіт на інженерних мережах на території сіл та 

земляних робіт.  

        4.2.17. Виконує контроль за забезпеченням благоустрою автодоріг, 

тротуарів (технічний нагляд за станом доріг у різні пори року, утримання доріг, 

тротуарів у різні пори року); кладовищ, братських могил (прибирання із 

залученням громадськості, підприємств, установ, організацій), пляжів 

(утримання у належному стані згідно благоустрою); утримання зелених 

насаджень (обстеження зелених насаджень, підготовка схеми розташування, 

складання акту обстеження зелених насаджень, підготовка відповідного 

рішення виконавчого комітету, підготовка ордерів на видалення зелених 

насаджень).  

        4.2.18. Здійснює контроль за колодязями громадського користування, які 

розташовані на території приватного сектору.  

        4.2.19. Контролює: стан санітарного прибирання, збирання сміття і 

відходів та своєчасне їх вивезення; дотримання санітарно-екологічного стану та 

благоустрою територій ринків, малих архітектурних форм (кіосків, павільйонів, 

зупинок громадського транспорту, спортивних та дитячих майданчиків), які 

розташовані на території сіл; недопущення зберігання, складування на 

проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах, клумбах, площах, скверах, 

дворах будівельних матеріалів та побутового сміття, розклеювання оголошень, 

плакатів і афіш у не відведених для цього місцях; виконання графіку вивозу 

твердих побутових відходів та утримання майданчиків розташування 

контейнерів та прилеглої до них територій.  

        4.2.20. Контролює утримання та обслуговування мереж зовнішнього 

освітлення (проведення інвентаризації зовнішнього освітлення щокварталу, 

згідно графіку)  

        4.2.21. Розраховує договірні величини споживання електричної енергії.  

        4.2.22. Розраховує потребу електроенергії, виконує звітність та облік 

спожитих енергоносіїв за відповідний звітний період (місяць, квартал, півріччя, 

рік), згідно до затверджених форм.  

        4.2.23. Збирає показники спожитої електроенергії. 

        4.2.24. Забезпечує здійснення у визначеному порядку надання інформації 

на виконання документів, які надійшли з вищих органів в електронному вигляді 

та на паперових носіях.  

        4.2.25. Виступає організатором проведення електронних торгів об’єктів 

комунальної власності.  

        4.2.26. Контролює діяльність підприємств, установ, організацій незалежно 

від форм власності, які розташовані на території сіл, та фізичних осіб з питань 

виконання ними рішень сільської ради та виконавчого комітету, розпоряджень 



сільського голови, вимог інших нормативних актів щодо дотримання 

благоустрою та санітарно-екологічного стану.  

        4.2.27. Складає матеріали (протоколи, акти, попередження) за порушення 

Правил благоустрою сільської територіальної громади для притягнення винних 

осіб до адміністративної відповідальності у відповідності з вимогами статей 

Кодексу України про адміністративні правопорушення.  

        4.3. Інші повноваження відділу:  

        4.3.1. В межах компетенції, вирішує питання організації місцевих ярмарків, 

встановлення зручного режиму роботи підприємств, що знаходяться в 

комунальній власності.  

        4.3.2. Здійснює контроль за ефективним використанням майна 

комунальних підприємств.  

        4.3.3. В межах компетенції контролює питання водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими 

відходами.  

        4.3.4. Організовує роботу комісій: щодо можливості прибудови; по 

обстеженню та визначенню стану зелених насаджень.  

 

5. ПРАВА ВІДДІЛУ 

        5.1. Відділ має право:  

        5.1.1. Діяти в межах повноважень, передбачених Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні».  

        5.1.2. Одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, 

організацій звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які 

необхідні для виконання покладених на відділ завдань та для виконання 

службових обов'язків.  

        5.1.3. Інформувати сільського голову про покладення на відділ обов'язків, 

що виходять за межі компетенції відділу, а також про випадки неподання або 

несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних матеріалів посадовими 

особами виконавчого комітету, необхідних для вирішення доручених питань.  

        5.1.4. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 

матеріали для підготовки проектів рішень виконавчого комітету та сільської 

ради.  

        5.1.5. Залучати в установленому порядку, за погодженням з їх керівниками, 

відповідні організації та окремих працівників структурних підрозділів для 

розробки відповідних документів та виконання завдань, що стосується 

компетенції відділу.  

        5.1.6. За дорученням сільського голови здійснювати перевірки з питань 

ефективного використання комунального майна підприємствами, установами і 

організаціями.  

        5.1.7. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству 

України, необхідні для виконання завдань і функцій відділу, визначених цим 

Положенням.  



        5.1.8. Покладання на відділ обов'язків, які не передбачені цим Положенням 

і не стосуються компетенції відділу, не допускається.  

        5.1.9. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття.  

        5.1.10. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Тур’є-

Реметівської сільської ради або у встановленому порядку відповідно до вимог 

чинного законодавства.  

        5.1.11. Виконавчий комітет сільської ради створює умови для ефективної 

праці працівників відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремими 

приміщеннями, обладнанням, телефонним зв'язком, оргтехнікою та 

необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ завдань.  

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 

 

        6.1. Режим роботи відділу виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового 

розпорядку.  

        6.2. Начальник та працівники відділу несуть персональну відповідальність 

за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання обов'язків, покладених 

на відділ, в межах і порядку, визначеному чинним законодавством та 

посадовими інструкціями.  

        6.3. Недотримання трудової та виконавської дисципліни.  

        6.4. Несе відповідальність за збереження і нерозповсюдження наданої до 

відділу службової інформації.  

        6.5. Порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та 

інших правил, які утворюють загрозу діяльності установи, або його 

працівникам.  

        6.6. Неякісне або несвоєчасне виконання завдань та обов'язків, 

бездіяльність або невикористання наданих відділу прав, порушення норм етики 

поведінки державного службовця та обмежень, передбачених законодавством.  

7. ВЗАЄМОДІЯ 

 

        7.1. Відділ у своїй діяльності отримує та використовує у встановленому 

порядку від інших відділів, керівників, працівників виконавчого комітету та 

сільської ради, а також від підприємств, установ та організацій інформацію для 

виконання покладених на відділ обов'язків.  

        7.2. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які потребують 

оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи зобов'язані 

невідкладно надавати необхідні матеріали на вимогу відділу.  

        7.3. Відділ погоджує проекти документів відповідно до регламенту Тур’є-

Реметівської сільської ради та виконавчого комітету сільської ради.  

        7.4. Надає у встановленому порядку інформацію в межах своєї компетенції 

на запити посадових осіб виконавчого комітету.  

Секретар сільської ради                                                      Марія БАГАРА 



                                                                         Додаток № 4  до рішення  

                                                                         Тур’є-Реметівської сільської ради  

                                                                         від 02.02.2021 року № 46 

                                                            (у редакції від 21.10.21 № 295) 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ  земельних відносин та екології виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради 

  

1.Загальні положення 

          1.1. Відділ земельних ресурсів та екології (надалі - Відділ) Тур’є- 

Реметівської сільської ради утворюється і припиняє свою діяльність за 

рішенням сільської ради та є виконавчим органом Тур’є-Реметівської сільської 

ради. Входить до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

          1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Тур’є-Реметівській сільській 

раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському голові, 

заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого органу. 

          1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного 

законодавства на території Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади. 

          1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, постановами Верховної Ради України, актами Президента України і 

Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної служби України 

з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями сільської ради та її 

виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови, цим Положенням. 

          1.5 Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого 

самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується сільською 

радою.  

  

2. Завдання та повноваження Відділу 

 

          2.1. Основними завданнями Відділу є: 

          - реалізація політики сільської ради у сфері земельного законодавства   на 

території Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, в межах питань, 

що належать до компетенції Відділу, визначених цим Положенням; 

          - забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок 

ефективного обліку, використання, продажу земель в межах  Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади; 

          -  участь у розробленні та виконанні програм Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади; 

          - організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних прав 

громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного кодексу 

України та інших нормативних актів України; 



          - організація консультацій з громадськістю з питань, що належить до 

компетенції Відділу . 

          2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції : 

          2.2.1. у сфері земельних відносин: 

          - здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади, відповідно до оформлених 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує створення 

відповідної електронної бази даних; 

          - здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів 

оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Тур’є- Реметівської 

сільської ради; 

         - здійснює підготовку договорів  оренди землі згідно діючого 

законодавства; 

          - аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд сільської ради 

та готує відповідні пропозиції і проекти рішень ; 

          - здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними підрозділами 

ГУ ДПС та  Держгеокадастру для забезпечення надходжень від плати за землю; 

          - здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних 

ділянок, які знаходяться в комунальній власності; 

          - здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового 

внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки; 

          - здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з 

суб’єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, які знаходяться у комунальній власності; 

          - здійснює підготовку необхідних документів для проведення земельних 

торгів, відповідно до Земельного кодексу України; 

          - здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу 

земельних ділянок із розстроченням платежу; 

          - готує та представляє необхідний пакет документів  для розрахунку із 

суб’єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного 

покупцем земельних ділянок; 

          - здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з розгляду 

заяв, що стосуються земельних відносин на території Тур’є-Реметівської 

сільської  територіальної громади; 

          - готує і вносить на розгляд сільської ради проекти рішень щодо 

регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних 

осіб на землю відповідно до чинного законодавства; 

          - здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам 

оренди відповідно до діючих рішень та готує необхідні додаткові угоди; 

          - надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних підрозділів 

Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних ділянок; 



          - здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до сільського 

бюджету від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної 

власності; 

          - бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та вирішенні 

земельних спорів; 

          - представляє Тур’є-Реметівську сільську раду та її виконавчий комітет 

при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному 

земельному кадастрі; 

          - здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно до 

чинного законодавства України. 

          2.3. Інші повноваження Відділу: 

          - здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади; 

          - взаємодіє з іншими виконавчими органами  сільських  рад, постійними 

комісіями сільської ради, підприємствами, установами, організаціями та 

об’єднаннями громадян з питань земельних відносин; 

          - забезпечує систематичне інформування населення  сільської 

територіальної громади Тур’є-Реметівської сільської ради про хід приватизації 

та надання в оренду земель територіальної громади; 

          - проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до 

проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а також 

концепцій і програм управління земельними ресурсами; 

           - здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин, передбачені 

чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів сільської  

ради. 

 

3. Права Відділу 

          3.1. Відділ має право: 

          3.1.1. Одержувати в установленому Законами порядку від відділів, 

сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, органів статистики, підприємств, установ, організацій 

безоплатні звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, які 

необхідні для виконання покладених на Відділ завдань. 

          3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 

матеріали для підготовки проектів рішень сільської  ради. 

          3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та 

спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним 

використанням земельних ресурсів, додержанням умов договорів оренди 

земельних ділянок. 

          3.1.4. За доручення сільського  голови, здійснювати перевірки з питань 

ефективного використання земель СТГ установами, організаціями та 

громадянами. 



          3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству 

України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим 

Положенням. 

4. Керівництво Відділом 

          4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади сільським головою. 

          4.2. Начальник Відділу: 

          4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу. 

          4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу. 

          4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами 

сільської ради. 

          4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 

          4.2.5 Бере участь у засіданнях сільської ради, виконавчого комітету, 

нарадах сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів у разі розгляду питань, що стосується компетенції Відділу. 

          4.2.6 Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і 

контролює їх роботу. 

          4.2.7. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі. 

          4.2.8 Виконує інші доручення сільської ради, виконавчого комітету 

сільської ради, сільського голови, заступника сільського голови  з питань 

діяльності виконавчих органів пов’язані з діяльністю Відділу. 

                                

5. Заключні положення 

           5.1 Сільська рада створює умови для ефективної праці фахівців відділу, 

підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремим приміщенням, обладнанням, 

телефонним зв’язком, оргтехнікою для виконання покладених на Відділ 

завдань. 

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені цим 

Положенням, не допускаються. 

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним 

законодавством України. 

  

   

  

  

Секретар сільської ради                                                           Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 



                                   Додаток 5 

                                                              до рішення  сільської ради 

                                                           від 02.02.2021 року № 46 

                                                                     (у редакції від 21.10.21 № 295 ) 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ «Центр надання адміністративних послуг»  виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого комітету 

Тур’є - Реметівської сільської (далі – ЦНАП) є структурним підрозділом, який 

утворено у складі виконавчого комітету Тур’є -Реметівської сільської ради   з 

метою забезпечення надання адміністративних послуг та дозвільних послуг 

фізичним та юридичним особам (далі - суб’єктам звернень). 

2. ЦНАП підконтрольний і підзвітний  Тур’є-Реметівській сільській раді, 

підпорядкований її виконавчому комітету, безпосередньо підпорядкований 

сільському голові. 

3. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації ЦНАП 

приймається Тур’є-Реметівською сільською радою (далі - сільська рада). 

Вибір місця розташування ЦНАП здійснено в межах території  

територіальної громади, яку він обслуговує, з урахуванням територіальної 

доступності, яка визначається відповідно до частини четвертої статті 12 Закону 

України “Про адміністративні послуги”. 

4. ЦНАП у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про адміністративні 

послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про 

звернення громадян», «Про захист персональних даних», актами Президента 

України і Кабінету Міністрів України, що регулюють відносини у сфері 

надання адміністративних послуг, рішеннями ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями сільського голови, положенням про ЦНАП та іншими 

нормативно-правовими актами.  

 5. Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, 

визначається та затверджується рішенням сесії Тур’є- Реметівської сільської 

ради і включає адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є виконавчі 

органи сільської ради, та адміністративні послуги, суб’єктами надання яких є 

органи виконавчої влади (територіальні органи/підрозділи центральних органів 

виконавчої влади). ЦНАП  забезпечує надання адміністративних послуг із 

залученням до його роботи посадових осіб окремих відділів  сільської ради. 

Перелік таких посадових осіб визначається сільським головою. 

 До адміністративних послуг також прирівнюється надання органом 

місцевого самоврядування, їх посадовими особами витягів та виписок із 

реєстрів, довідок, копій, дублікатів документів та інші передбачені законом дії, 

у результаті яких суб’єкту звернення, а також об’єкту, що перебуває в його 
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власності, володінні чи користуванні, надається або підтверджується певний 

юридичний статус та/або факт. 

 Перелік адміністративних послуг, які надаються через ЦНАП, визначається 

сільською радою та включає адміністративні послуги суб’єктом надання яких є 

безпосередньо: 

1) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;  

2) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень та дання відомостей з нього;  

3) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

проведення реєстраційних дій відповідно до закону;  

4) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього; 

5) державна реєстрація актів цивільного стану ; 

6) реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання /перебування осіб; 

7) ведення реєстру територіальної громади; 

8) нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами сільської ради; 

9) послуги соціального характеру. 

6. Основними завданнями ЦНАП є:  

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та 

за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 

надання адміністративних послуг у центрі; 

 4) проведення моніторингу якості надання адміністративних послуг 

відповідно до частини четвертої статті 7 Закону України «Про адміністративні 

послуги», визначення та вжиття заходів до підвищення рівня якості їх надання, 

оприлюднення інформації про результати моніторингу та вжиті заходи; 

 5) забезпечення процесу автоматизації прийому документів та надання 

адміністративних послуг шляхом використання інформаційних систем та 

систем електронного документообігу. 

  7. ЦНАП забезпечує надання адміністративних послуг через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання адміністративних 

послуг та безпосередньо державними реєстраторами та спеціалістами.  

На підставі узгоджених рішень сільської ради, та суб’єкта надання 

адміністративних послуг окремі адміністративні послуги можуть надаватися 

через центр посадовими особами такого суб’єкта. Зазначені послуги надаються 

виключно у разі, коли вони не можуть бути надані у центрі адміністратором або 

їх надання адміністратором є значно гіршим для інтересів суб’єктів звернення 

та/або публічних інтересів. В узгоджених рішеннях зазначаються 

обґрунтування їх прийняття. 
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Посадові особи суб’єктів надання адміністративних послуг зобов’язані 

дотримуватися вимог щодо часу прийому та інших вимог до організації роботи 

у центрі, встановлених сільською радою. 

Адміністративні послуги органів виконавчої влади, що надаються радою у 

порядку виконання делегованих повноважень, які є обов’язковими для надання 

через центр, надаються за переліком, визначеним відповідно до частини 

сьомої статті 12 Закону України «Про адміністративні послуги». 

8. У ЦНАП за рішенням сільської ради, також може здійснюватися 

прийняття звітів, декларацій та скарг, надання консультацій, прийняття та 

видача документів, не пов’язаних з наданням адміністративних послуг, 

укладення договорів і угод представниками суб’єктів господарювання, які 

займають монопольне становище на відповідному ринку послуг, які мають 

соціальне значення для населення (водо-, тепло-, газо-, електропостачання 

тощо), а також надання суб’єктам звернення можливості самостійно звернутися 

за отриманням адміністративних послуг, які надаються в електронній формі, за 

допомогою безоплатного використання ними місць для самообслуговування. 

9. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, можуть надаватися супутні 

послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, 

продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо). 

Добір суб’єктів господарювання для надання супутніх послуг здійснюється 

сільською радою на конкурсній основі за критеріями забезпечення мінімізації 

матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта звернення, а також з урахуванням 

вимог законодавства у сфері оренди державного та комунального майна. 

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та 

інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків 

заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання 

адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, 

формуванні пакета документів. 

9. У приміщенні, де розміщується ЦНАП, за рішенням сільської ради 

проводяться соціальні, культурні, просвітницькі та інші заходи, спрямовані на 

задоволення потреб та інтересів  територіальної громади, розвиток 

громадянського суспільства, якщо вони не перешкоджають наданню 

адміністративних послуг. 

У ЦНАП за рішенням сільської ради може здійснюватися прийом суб’єктів 

звернення з надання безоплатної правової допомоги. 

10. ЦНАП  облаштований у місцях прийому суб’єктів звернень 

інформаційними стендами та іншими засобами доведення інформації до 

суб’єктів звернення із зразками відповідних документів та інформацією в 

обсязі, достатньому для отримання адміністративної послуги без сторонньої 

допомоги. 
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За рішенням сільської ради можуть встановлюватися додаткові вимоги 

щодо обслуговування суб’єктів звернення, зокрема можливість надання 

суб’єктам звернення консультацій та інформації про хід розгляду їх заяв за 

допомогою засобів телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших 

засобів зв’язку). 

Встановлені вимоги щодо якості обслуговування суб’єктів звернення в 

центрі не повинні погіршувати умов надання адміністративних послуг, 

визначених законом. 

11. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в ЦНАП 

звертається до адміністратора та/або державного реєстратора та/або спеціаліста 

- посадових осіб сільської ради. 

За рішенням сільської ради окремі завдання адміністратора, пов’язані з 

наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачею 

результатів надання адміністративних послуг здійснює староста. 

З метою належної організації надання адміністративних послуг через 

центри адміністратори, староста та інші особи, на яких покладається виконання 

завдань адміністратора, беруть участь в навчанні, яке може проводитися за 

участю суб’єкта надання адміністративних послуг у випадках, визначених 

законодавством. 

12. Адміністратор призначається на посаду та звільняється з посади 

відповідно до законодавства про  службу в органах місцевого самоврядування. 

Кількість адміністраторів, які працюють у центрі, визначається сільською 

радою.  

13. Адміністратор має особисту печатку (штамп) із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові та найменування центру. 

14. Основними завданнями адміністратора та /або спеціаліста є: 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг; 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх 

копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 

наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 

України «Про захист персональних даних”; 

2-1) складення у випадках, передбачених законодавством, а також на вимогу 

суб’єкта звернення заяв в електронній формі, їх друк і надання суб’єкту 

звернення для перевірки та підписання; 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку 

суб’єктам звернень результатів надання адміністративних послуг (у тому числі 

рішення про відмову в задоволенні заяви суб’єкта звернення), повідомлення 



про можливість отримання адміністративних послуг, оформлених суб’єктами 

надання адміністративних послуг; 

4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг суб’єктами 

їх надання; 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання 

адміністративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень; 

6) надання адміністративних послуг за рішенням сільської ради; 

6-1) надання адміністративних послуг в електронній формі з використанням 

Єдиного державного вебпорталу електронних послуг; 

7) складення протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених законом; 

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладення 

стягнень; 

9) консультування суб’єктів звернення щодо отримання ними 

адміністративних послуг, що надаються в електронній формі, за допомогою 

безоплатного використання місць для самообслуговування. 

15. Державний реєстратор має печатку, зразок та опис якої встановлюється 

Міністерством юстиції України. 

16. Державний реєстратор самостійно приймає рішення за результатами 

розгляду заяв про державну реєстрацію прав на нерухоме майно та їх обтяжень 

а також державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб - підприємців. 

17. Адміністратор та /або державений реєстратор та /або спеціаліст: 

має право: 

1) безоплатно одержувати від суб’єкта надання адміністративних послуг, 

державних органів, органів влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ або організацій, що належать до сфери їх управління, 

документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в установленому 

законом порядку; 

2) погоджувати документи (рішення) в інших органах державної влади та 

органах місцевого самоврядування, отримувати їх висновки з метою надання 

адміністративної послуги без залучення суб’єкта звернення; 

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних 

послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної 

послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень; 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії (фотокопії) 

документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які необхідні для 

надання адміністративної послуги; 



5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів з 

метою забезпечення ефективної роботи центру. 

18. ЦНАП очолює начальник відділу - структурного підрозділу, який 

утворено у складі виконавчого комітету, на який покладається здійснення 

функцій з керівництва та відповідальність за організацію діяльності центру. 

Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади 

відповідно до законодавства про службу в органах місцевого самоврядування. 

19.  Керівник ЦНАП відповідно до завдань, покладених на ЦНАП: 

1) здійснює керівництво роботою ЦНАП, несе персональну 

відповідальність за організацію діяльності ЦНАП; 

2) організовує діяльність ЦНАП, у тому числі щодо взаємодії із суб’єктами 

надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення ефективності 

роботи центру; 

3) координує діяльність адміністраторів, контролює якість та своєчасність 

виконання ними обов’язків; 

4) організовує інформаційне забезпечення роботи ЦНАП, роботу із 

засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення інформаційних 

заходів; 

5) сприяє створенню належних умов праці у ЦНАП, вносить пропозиції  

сільській раді, щодо матеріально-технічного забезпечення  ЦНАП; 

5-1) забезпечує визначення потреб у навчанні та навчання, у тому числі з 

використанням Національної веб-платформи центрів надання адміністративних 

послуг (Платформи Центрів Дія), адміністраторів, старост та інших осіб, на 

яких покладається виконання завдань адміністратора, зокрема до початку 

виконання (у тому числі тимчасово) посадових обов’язків адміністратора або 

після перерви у роботі понад три місяці, у разі зміни порядку надання послуг, 

запровадження надання нових послуг; 

      6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; 

7) може здійснювати функції адміністратора; 

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та 

положенням про центр. 

20.  ЦНАП під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

або організаціями. 

21. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов для 

отримання послуг суб’єктами звернень у межах  території територіальної 

громади за рішенням  Тур’є - Реметівської сільської ради  можуть утворюватися 



віддалені робочі місця адміністраторів ЦНАП, в яких забезпечується надання 

адміністративних послуг відповідно до переліку, визначеного сільською радою. 

22. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх 

адміністративних послуг, що надаються через ЦНАП. Час прийому суб’єктів 

звернень у ЦНАП становить п’ять днів на тиждень та сім годин на день, без 

перерви на обід і є обов’язковим для всіх адміністративних послуг. ЦНАП  не 

менше як один день на тиждень здійснює прийому суб’єктів звернень до 20-ї 

години. Час прийому суб’єктів звернень у ЦНАП визначається відповідно до 

законодавства радою. За рішенням сільської ради час прийому суб’єктів 

звернень може бути збільшено. 

23. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності ЦНАП 

здійснюється за рахунок державного та місцевих бюджетів. 

ЦНАП звільняється від плати за підключення (у тому числі обслуговування 

та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що використовуються 

для надання адміністративних послуг, а також від плати за обов’язкове 

навчання роботі з такими реєстрами. 

 

 

Секретар сільської ради                                                         Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї  Ремети                                          № 296 

 

                                                                                                                     
 

Про надання дозволу на спеціальне 

використання природних рослинних 

ресурсів 
 

 

 

 Розглянувши заяву фізичної особи - підприємця Цубини Марії Юріївни  

про надання дозволу на спеціальне використання природних рослинних 

ресурсів (брусниця), відповідно до пункту 36 статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, статей 10, 11 Закону України „Про 

рослинний світ”, статей 15, 43 Закону України „Про охорону навколишнього 

природного середовища”, Закону України „Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності” та Порядку надання дозволу на спеціальне 

використання природних рослинних  ресурсів, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

  1. Надати фізичній особі - підприємцю  Цубині Марії Юріївні дозвіл на 

спеціальне використання природних рослинних ресурсів  – заготівлю (закупку) 

7 000 кг брусниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. Термін дії 

дозволу – до кінця 2021 року. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва  та комісію з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою.  

 
 

 

 

Сільський голова                                                                Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 



 

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Дев’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                          № 297 

                  

 

Про внесення змін до рішення   

Тур'є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 р № 132 „Про затвердження 

Структури клубних закладів відділу 

культури та туризму Тур'є-Реметівської  

сільської ради” 

 

 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Законом України „Про культуру” та відповідно до наказу 

Міністерства культури України від 20.09.2011 № 767/0/16-11 „Про затверд-

ження примірних штатних нормативів клубних закладів, центрів народної 

творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно освітніх центрів і 

установ державної та комунальної форми власності  сфери культури”, з метою 

забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності 

для кожного громадянина, Тур'є-Реметівської сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Внести зміни до додатку 1 до рішення Тур'є-Реметівської сільської 

ради  від 27.04.2021 р. № 132 „Про затвердження Структури клубних закладів 

відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради”: 

1.1.  Вивести із структури клубних закладів відділу культури та туризму 

Тур'є-Реметівської сільської ради 1 ставку оператор котельні с. Раково.   

1.2. Вивести із структури клубних закладів відділу культури та туризму 

Тур'є-Реметівської сільської ради 1 ставку оператор котельні с. Тур’я Поляна; 

1.3. Ввести у структуру клубних закладів відділу культури та туризму 

Тур'є-Реметівської сільської ради посаду двірник  в сільському клубі с. Тур’ї 

Ремети – 1 штатна одиниця.  



1.4. Ввести у структуру клубних закладів відділу культури та туризму 

Тур'є-Реметівської сільської ради посаду організатор культурно-дозвільної 

діяльності  в сільському клубі с. Тур’ї Ремети – 0,5 штатної одиниці.  

2. Викласти додаток 1 до рішення Тур'є-Реметівської сільської ради  

від 27.04.2021 р. № 132  в редакції, що додається. 

3. Відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради 

провести відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством 

України. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з гуманітарних питань. 

  

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 
                                                                                                             

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 Додаток   1    

                                                                                      до рішення  сільської ради                                                                   

                                                                             від 27.04.2021 року № 132 

                                                                                     (в редакції від 21.10.21 № 297) 

 
                                                                                       
 

Структура клубних закладів відділу культури та туризму  

Тур'є-Реметівської сільської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування посад Кількість штатних одиниць 

  Кількість 

штатних 

працівників 

Кількість ставок 

 Назва комунального закладу 

 Сільський клуб села Раково 

1. Завідувач  сільського клубу 1 1 

2. Технічний працівник 1 0,5 

3. Художній керівник 1 0,5 

4. Опалювач 3 3 

 ВСЬОГО 6 5 

 Сільський клуб села Тур′я Пасіка 

1. Завідувач сільського клубу - - 

 ВСЬОГО   

 Сільський Будинок культури села Порошково 

1. Директор сільського Будинку 

культури 

1 1 

2. Технічний працівник 1 1 

3. Художній керівник 1 0,5 

 ВСЬОГО 3 2,5 

 Сільський клуб села Тур’я Поляна 

1. Завідувач сільського клубу - 0,5 

2. Технічний працівник 1 0,5 

1. Опалювач 1 1 

 ВСЬОГО 2 2 

 Сільський клуб села Полянська Гута 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 

 ВСЬОГО 1 0,5 

 Сільський клуб села Тур’ї Ремети 

1. Завідувач  сільського клубу 1 1 

2. Технічний працівник 1 1 

3. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 

1 0,5 



електроустаткування 

4. Двірник 1 1 

5. Організатор культурно-

дозвільної  діяльності 

1 0,5 

 ВСЬОГО 5 4,0 

 Сільський клуб села Туриця 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 

2. Технічний працівник 1 1 

3. Художній керівник 1 0,5 

 ВСЬОГО 3 2 

 Сільський клуб села Липовець 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 

 ВСЬОГО 1 0,5 

 Сільський клуб села Вільшинки 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 

 ВСЬОГО 1 0,5 

 Сільський клуб села Тур’я Бистра 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 

2. Технічний працівник 1 0,5 

3. Опалювач - - 

 ВСЬОГО 2 1 

 Сільський клуб села Маюрки 

1. Завідувач сільського клубу - - 

 ВСЬОГО - - 

    

    
 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                Марія БАГАРА                            

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                   

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

                                     

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                        № 298 

  

 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

сільської ради від 25.03.2021 року № 99 

„Про затвердження переліків першого та  

другого типів об’єктів оренди комунальної   

власності”  

 

          Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”,  Закону України  „Про оренду державного та комунального майна”, 

керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 

483 „Деякі питання оренди державного та комунального майна”, з метою 

уточнення площі об’єкта нерухомого майна та на підставі висновку постійної 

комісії сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

  

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Доповнити Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної 

власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні, затверджений рішенням  

сільської ради від 25.03.2021 року № 99 „Про затвердження переліків  першого 

та другого типів об’єктів оренди комунальної власності”  згідно з додатком. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

                                                                             

 



                                                                                          

                                                                                 Додаток  

                                                                                 до рішення сільської ради  

                                                                                 21.10.2021 № 298 

                                                                                                                           

Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі  в оренду на 

аукціоні 

           

 

 

 

Секретар сільської ради                                                            Марія БАГАРА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Балансоутри-

мувач 

Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінчен-

ня 

договору 

 

Площа 

об’єкта 

оренди  

м.кв. 

Цільове 

призначення 

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська  рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

33 

 

 

вільне 

  

 

92,8 

Для 

проведення 

репетицій, 

масових 

заходів 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                        № 299 

 

 

Про намір передачі майна  

в оренду  

 

          Відповідно  до Закону України „Про оренду державного та комунального 

майна”, Закону України „Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні”, пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, керуючись Порядком 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року    № 483 „Деякі 

питання оренди державного та комунального майна”, враховуючи рішення 

п’ятої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради від 25.03.2021 року № 99  „Про 

затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності”, що підлягають передачі в оренду на аукціоні, з метою врегулювання 

правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в 

оренду майна, майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо 

господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради, сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Надати дозвіл Тур’є-Реметівській сільській раді на  передачу в оренду 

комунального майна згідно з додатком. 

          2. Відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 

2020 року № 483, офіційним засобом для розміщення інформації з питань 

оренди об’єктів комунальної власності  вважати офіційний сайт Тур’є-

Реметівської сільської  ради  та  Електронну Торгову Систему (ЕТС). 

          3. Відповідно до рішення сільської ради від 25.03.2021 р. № 99 „Про 

затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності” (зі змінами та доповненнями) та цього рішення, сформувати 



оголошення щодо намірів передачі в оренду комунального майна сільської ради  

для розміщення в ЕТС та забезпечити оприлюднення цього  рішення на 

офіційному сайті Тур’є-Реметівської сільської  ради  протягом п’яти робочих 

днів після його прийняття. 

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної  власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія  ДЕВІЦЬКА                                                                                         

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                        Додаток  

                                                                                         до рішення сільської ради  

                                                                                         21.10.2021 № 299 

 

Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі  в оренду на 

аукціоні 

 

 

Об’єкт оренди 
Адреса об’єкта 

оренди 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м. кв. 

Цільове 

призначення 

 

Вбудоване нежитлове 

приміщення Тур’є-

Реметівської клубної 

установи 

 

с. Тур’ї Ремети, 

вул. Радванка, 85 

 

 

128,3 

 

Для проведення 

тренувань, репетицій, 

масових заходів 

 

Вбудоване нежитлове 

приміщення третього 

поверху адмінбудівлі 

Тур’є-Пасіцької сільської 

ради 

 

с. Тур’я Пасіка,  

вул. Турянська, 33 

 

 

 

92,8 

 

 

Для проведення 

тренувань, репетицій, 

масових заходів 

 

 

 

 Секретар сільської ради                                                        Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

                              

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                      № 300 

 

  

 

 

Про затвердження експертної оцінки 

вартості комунального майна 

 

 

 

 Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Закону України „Про оренду державного і комунального майна”,  у 

зв’язку з необхідністю затвердження експертної оцінки вартості комунального 

майна та встановлення розміру орендної плати, на підставі висновку постійної 

комісії сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон вбудованого нежитлового  приміщення, 

загальною площею 5,2 м2, що розташоване за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 16 а, в сумі 21299,00 

(двадцять одна тисяча двісті дев’яносто дев’ять) гривень без ПДВ. 

 2. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон  вбудованого приміщення, третього  поверху 

адмінбудівлі Тур’є-Пасіцької сільської ради, загальною площею 92,8 м2, що 

розташоване за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район,     с. Тур’я 

Пасіка, вул. Турянська, 33, в сумі 329254,00 (триста двадцять дев’ять тисяч двісті 

п’ятдесят чотири) гривні без ПДВ. 

          3. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон вбудованого приміщення клубної установи, 

загальною площею 128,3 м2, що розташоване за адресою: Закарпатська область, 



Ужгородський район, с. Тур’ї Ремети, вул. Радванка, 85, в сумі, 477198,00 

(чотириста сімдесят сім тисяч сто дев’яносто вісім) гривень без ПДВ.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА                                                                 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                        № 301 
    
    

Про припинення договору оренди   

землі  шляхом його розірвання  

 гр.  Каналош П. П.   

 

 

          Розглянувши  заяву гр. Каналош Петра Петровича, керуючись статтями 

12, 141 Земельного  Кодексу  України, статтями 31, 32 Закону України „ Про 

оренду землі ”, статтею 26 Закону  України „ Про місцеве самоврядування  в 

Україні ”, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Припинити договір оренди землі шляхом його розірвання                         

гр. Каналош Петру Петровичу,  жителю с. Порошково, вул. *****   на земельну 

ділянку площею 0,3000 га, розташовану в с. Порошково, вул. Лесі Українки за 

згодою  двох сторін.  

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                        № 302 

 

    

Про припинення права користування  

земельною   ділянкою  для ведення  

особистого  селянського господарства  

за добровільною  згодою  гр. Попович О. І.   

 

 

         Розглянувши  заяву   гр.  Попович Ольги Іванівни, керуючись статтями 12, 

141 Земельного  Кодексу  України, статтею 26 Закону  України „ Про місцеве 

самоврядування  в Україні ”, враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право  користування гр. Попович Ольги Іванівни жительки 

с. Туриця, вул. ***** на земельну ділянку площею 0,0800 га, розташовану в 

с.Туриця урочище „Біля Бабіборича” за її добровільною згодою та перевести  

дану земельну ділянку  в землі запасу  сільської  ради.  

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                                     Тур’ї  Ремети                                 №  303 

 

 

Про припинення права користування  

земельною   ділянкою  для ведення  

особистого  селянського господарства  

за добровільною  згодою  гр. Цубина Г. І.   

 

         Розглянувши  заяву   гр.  Цубина Ганни Іванівни, керуючись статтями 12, 

141 Земельного  Кодексу  України, статтею 26 Закону  України „Про місцеве 

самоврядування  в Україні”, враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Припинити право  користування гр. Цубина Ганни Іванівни,  жительки 

с. Лумшори, вул. ****  на земельну ділянку площею 0.0912  га, розташовану в 

с. Лумщори, урочище Грун за її добровільною згодою та перевести  дану 

земельну ділянку  в землі  запасу  сільської  ради.  

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                                Тур’ї  Ремети                                    №  304 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Панькулич І. І.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Панькулич І. І., 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Панькулич  Івану Івановичу, жителю с. Порошково,                  

вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області  дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для  

ведення  особистого   селянського   господарства    площею   0,2000 га  в                

с. Порошково, урочище «Лозини», Ужгородського  району Закарпатської 

області. 

       2. Рекомендувати Панькулич Івану Івановичу  матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 
 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                         №  305 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Абдулхалікову К. Я. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Абдулхалікова К. Я., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Абдулхалікову Курбану Яхіяєвичу, жителю с. Порошково, 

вул. ***** дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

орієнтовною  площею 0,3000 га в с. Порошково, по                         вул. 

Центральній, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Абдулхалікову К. Я матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                      Надія  ДЕВІЦЬКА 
 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                 №  306 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Штраус  В. В.  

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Штраус Василя Васильовича, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати Штраус Василю Васильовичу, жителю с. Тур’ї Ремети,           

вул. *****,  Ужгородського району Закарпатської області  дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1100 га в с. Тур’ї 

Ремети, урочище «Кошарище»,   Ужгородського  району Закарпатської області  з 

подальшою передачею   її у власність. 

       2. Рекомендувати Штраус Василю Васильовичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                      №  307 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Штраус  В. М. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Штраус Вікторії Михайлівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Надати Штраус Вікторії Михайлівні, жительці с. Тур’ї Ремети,           

вул. *****,  Ужгородського району Закарпатської області  дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3000 га в с. Тур’ї 

Ремети, урочище «Кошарище», Ужгородського  району Закарпатської області  з 

подальшою передачею її у власність. 

       2. Рекомендувати Штраус Вікторії Михайлівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                      Надія  ДЕВІЦЬКА 



 
 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї  Ремети                                        №  308 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Воронич О. І. 

   

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Воронич Олександра 

Івановича, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 1. Надати Воронич Олександру Івановичу, жителю с. Тур’ї Ремети,        

вул. ***** , Ужгородського району Закарпатської області  дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,0986 га в с.Тур’ї 

Ремети, вулиця Гагаріна, Ужгородського району Закарпатської області  з 

подальшою передачею   її у власність 

       2. Рекомендувати Воронич Олександру Івановичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 
 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                           Тур’ї  Ремети                                        №  309 
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Чубирка Н. Ю.  

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Чубирка Н. Ю., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Чубирка Надії Юріївні, жительці с. Тур’я Бистра,                        

вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,3000 га в с. Тур’я 

Бистра, урочище «Під новиною», Ужгородського  району Закарпатської області 

з подальшою передачею  її у власність, з дотриманням  водоохоронної  зони  

(потік  Бистрик). 

2. Рекомендувати Чубирка Надії Юріївні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                       Надія  ДЕВІЦЬКА 



 
 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                          Дев’ята  сесія VIII скликання  

 

                                                       РІШЕННЯ                                            

 

21.10.2021 року                           Тур’ї  Ремети                                       №  310 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Божко Я. І.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Божко Я. І, враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Божко Яні Іванівні, жительці м. Ужгород, вул. *****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства  площею 0,0690 га в с. 

Порошково, вул. Зерновська, 74 Ужгородського району  Закарпатської області. 

         2. Рекомендувати  Божко Яні Іванівні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                              Тур’ї Ремети                                       №  311 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Данилишин С. І.  

         

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Данилишин С. І., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Данилишин Сергію Івановичу,  жителю с. Порошково,           

вул. *****,  Ужгородського району Закарпатської області  дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства  площею 0,0200 га в с. 

Порошково, вулиця Марії Підгірянки, Ужгородського  району Закарпатської 

області. 

       2. Рекомендувати Данилишин Сергію Івановичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                      Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                      №  312 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Попович М. С.  

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Попович М. С., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Попович Мирославу Станковичу, жителю с. Тур’ї Ремети,    

вул. *****, дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства  площею 

0,3000 га в с.Тур’ї-Ремети, урочищі «Дуброва», Ужгородського  району 

Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Поповичу Мирославу Станковичу  матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                      Надія  ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                              Тур’ї Ремети                                       №  313 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Ману П. В. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши  заяву гр. Мана П. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Ману Павлу Васильовичу, жителю с. Вільшинки, ****, 

Ужгородського району Закарпатськуої області дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2478 га в с. Вільшинки, 

урочище «Воробкові ниви», Ужгородського  району Закарпатської області. 

 2. Рекомендувати Ману Павлу Васильовичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 
 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                             Тур’ї Ремети                                           №  314 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Тернущак  С. А.  

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Тернущак С. А., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Тернущак Світлані Андріївні, жительці м. Ужгород,                

вул. *****, дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства площею 

0,1946 га в с. Раково, вул. Шевченка, 40,  Ужгородського  району Закарпатської 

області. 

       2. Рекомендувати Тернущак Світлані Андріївні  матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                  Надія  ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                              Тур’ї Ремети                                         №  315 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Гапак М. О. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Гапак М. О., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Гапак Марині Олександрівні, жительці с. Лумшори,                  

вул. *****, дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0912 га в с. Лумшори, урочище «Грун», Ужгородського  

району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Гапак Марині Олександрівні  матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                             №  316 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Герасимовій І. М. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Герасимової Ірини Михайлівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Герасимовій Ірині Михайлівні, жительці м. Ужгород,          

вул. *****, дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею 0,2500 га в с. Тур’я Бистра, урочище 

«Олексова полянка» Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Герасимовій Ірині Михайлівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                      Надія  ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  317 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Стегура М. М. 

         

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Стегури Марти Михайлівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Стегура Марті Михайлівні, жительці м. Ужгород,               

вул. *****, дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства орієнтовною площею 0,1600 га в с. Тур’я Бистра, урочище 

«Кіпічі», Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Стегура Марті Михайлівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                            №  318 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Золочевській Н. О. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Золочевської Надії Олексіївни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Золочевській Надії Олексіївні, жительці с. Тур’ї Ремети,  вул. 

*****, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3300 га в с. Тур’ї Ремети, вул. 

Садова, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Золочевській Надії Олексіївні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                             №  319 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Кирлик Я. Ю. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Кирлик Ярини Юріївни, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Кирлик Ярині Юріївні, жительці с. Тур’ї Ремети,                 

вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2187 га в с. Тур’ї 

Ремети, вул. Толстого Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Кирлик Ярині Юріївні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Надія  ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                           №  320 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Чомоляк Л. М. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Чомоляк Любомира Мирославовича, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Чомоляк Любомиру Мирославовичу, жителю                             

с. Тур’ї Ремети, вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею 0,4000 га в с. Тур’ї Ремети, урочище «Ростоки», Ужгородського району 

Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Чомоляк Любомиру Мирославовичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  321 

 

Про наданнядозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Готра А. А. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Готра Анатолія Анатолійовича, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Готра Анатолію Анатолійовичу, жителю с. Лумшори, **** 

Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого  селянського  господарства  орієнтовною  площею  0,2500 га             в 

с. Лумшори, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Готра Анатолію Анатолійовичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                           №  322 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Гапак Б. М. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Гапак Богдана Михайловича, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Гапак Богдану Михайловичу, жителю с. Мокра, **** дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства орієнтовною  

площею    0,2500 га в с. Лумшори, Ужгородського району Закарпатської 

області. 

       2. Рекомендувати Гапак Богдану Михайловичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

  

 

Сільський голова                                                                        Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  323 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Мельник Л. П. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Мельник Людмили Петрівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати гр. Мельник Людмилі Петрівні, жительці с. Минай,                  

вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею 0,5700 га в 

с. Вільшинки, урочище «Вучарник» Ужгородського району Закарпатської 

області. 

       2. Рекомендувати Мельник Людмилі Петрівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  324 

 

Про наданнядозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Штефеняк І. М. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Штефеняк Івана Михайловича, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Штефеняк Івану Михайловичу, жителю с. Порошково,      

вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною  площею 0,0300 га в 

с. Порошково, урочище «Яруга», Ужгородського району Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Штефеняк Івану Михайловичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства  подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                         №  325 

   

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського   

виробництва гр. Урбан О. П. 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статті 3, 5 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 116, 118. 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Урбан О. П. враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка посвідчує право власності Урбан Оксани Петрівни, на земельну 

частку (пай) орієнтовною площею 0,4500 га у вигляді пасовища  для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва в с. Тур’ї Ремети, урочище 

«Дуброва» Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до  



сертифікату  на   право  на  земельну  частку  (пай)  серії     ЗК № *****, 

виданого Перечинською районною державною адміністрацією. 

2. Рекомендувати Урбан Оксані Петрівні матеріали технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  326 

 

 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

та розробку технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

          

 Відповідно до статті 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 

1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 

83 Земельного кодексу України, статей 19, 56 Закону України «Про 

землеустрій», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності Тур’є-

Реметівської сільської ради площею 0,3400 га з цільовим призначенням  для 

будівництва та обслуговування будівель органів державної влади та місцевого 

самоврядування, кадастровий номер 2123286300:03:002:0033.  

2. Виконавчому комітету сільської ради замовити технічну документацію 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

3. Розроблену у відповідності до чинного законодавства технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки подати на 

затвердження сільської ради. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Надія  ДЕВІЦЬКА 
 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  327 

 

 

Про надання згоди на поділ земельної ділянки 

та розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо поділу земельної ділянки 

комунальної власності  

 

          Відповідно до статті 186 Земельного кодексу України, пункту 34 частини 

1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 

83 Земельного кодексу України, статей 19, 56 Закону України «Про 

землеустрій», Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки комунальної власності Тур’є-

Реметівської сільської ради площею 0,4193 га з цільовим призначенням  для 

будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров'я та 

соціальної допомоги, кадастровий номер 2123286300:03:001:0026.  

2. Виконавчому комітету сільської ради замовити технічну документацію 

із землеустрою щодо поділу земельної ділянки. 

3. Розроблену у відповідності до чинного законодавства технічну 

документацію із землеустрою щодо поділу земельної ділянки подати на 

затвердження сільської ради. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія  ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

                                       

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                         №  328 

 

Про надання дозволу на проведення 

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу 

 

  Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу 

України, розділу Х пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу 

України, Постанови Кабінету Міністрів України № 381 від 22.04.2009 року 

«Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу 

за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», Типового 

договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, що передбачаються до викупу 

від 02 лютого  2016 року № 32    с. Тур’я-Ремета, та розглянувши заяву 

(клопотання) ТОВ «ВІКО-СПОРТ» про надання дозволу на викуп земельної  

ділянки, яка  розташована   за   межами   населеного пункту с. Тур’я Поляна 

урочище «Шипот» на території  Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (КВПЦЗ 07.01), з 

кадастровим номером 2123286200:02:024:0024, площею 0,2762 га, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, урочище «Шипот» 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району 

Закарпатської області та  перебуває в оренді ТОВ «ВІКО-СПОРТ», на підставі 

договору оренди земельної ділянки від 12.02.2020 року, право оренди  якої  

зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

21.02.2020 року, що підтверджено Витягом з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно, індексний номер витягу  *****, номер запису про інше 

речове право: *****, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: *****. 



2. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки здійснити за рахунок внесеного ТОВ «ВІКО-СПОРТ» авансового  

платежу, відповідно  до  Постанови Кабінету Міністрів України № 381 від 

22.04.2009 р. «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 

розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності». 

3. Доручити Тур’є-Реметівському сільському голові: 

- укласти  з ТОВ «ВІКО-СПОРТ» договір про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати вартості земельної ділянки в розмірі 5000,00 грн.  

- укласти із суб’єктом оціночної діяльності, визначеним за результатами 

конкурсного відбору, договір про проведення експертної грошової оцінки 

зазначеної земельної ділянки. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

                                       

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  329 

 

 

Про надання дозволу на проведення  

експертної грошової оцінки земельної 

ділянки, що підлягає продажу 

 

Відповідно до пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»; статей 12, 127, 128, 134 Земельного кодексу 

України, розділу Х пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу 

України, Постанови Кабінету Міністрів України № 381 від 22.04.2009 року 

«Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу 

за придбання земельної ділянки державної та комунальної власності», Типового 

договору про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни земельних 

ділянок несільськогосподарського призначення, що передбачаються до викупу 

від 02 лютого  2016 року № 32    с. Тур’я-Ремета, та розглянувши заяву 

(клопотання) ТОВ «ВІКО-СПОРТ» про надання дозволу на викуп земельних 

ділянок, які розташовані за межами населеного пункту с. Тур’я Поляна 

урочище «Шипот» на території  Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки несільськогосподарського призначення для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (КВПЦЗ 07.01), з 

кадастровим номером 2123286200:02:031:0025 площею 0,5982 га, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Тур’я Поляна урочище «Шипот» 

на території  Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району 

Закарпатської області та  перебуває в оренді ТОВ «ВІКО-СПОРТ», на підставі 

договору оренди земельної ділянки від 12.02.2020 року  право оренди  якої  

зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 

21.02.2020 року, що підтверджено Витягом з Державного реєстру речових прав 

на нерухоме майно, індексний номер витягу *****, номер запису про інше 

речове право: *****, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: *****. 



2. Фінансування робіт з проведення експертної грошової оцінки земельної 

ділянки здійснити за рахунок внесеного ТОВ «ВІКО-СПОРТ» авансового 

платежу, відповідно до Постанови  Кабінету  Міністрів   України № 381 від 

22.04.2009 року «Про затвердження Порядку здійснення розрахунків з 

розстроченням платежу за придбання земельної ділянки державної та 

комунальної власності». 

3. Доручити Тур’є-Реметівському сільському голові: 

- укласти  з ТОВ «ВІКО-СПОРТ» договір про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати вартості земельної ділянки в розмірі 5000,00 грн.  

- укласти із суб’єктом оціночної діяльності, визначеним за результатами 

конкурсного відбору, договір про проведення експертної грошової оцінки 

зазначеної земельної ділянки. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 



   

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  330 
 

 

Про перелік земельних ділянок  

комунальної власності, які підлягають 

продажу на земельних торгах  

 

   

Відповідно до статей 12, 122, 134-139 Земельного кодексу України, 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою виконання завдань щодо наповнення бюджету, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Включити в перелік земельних ділянок комунальної власності, які 

підлягають продажу на земельних торгах, земельні ділянки  згідно з додатком. 

2. Тур’є-Реметівській сільській раді здійснити дії щодо проведення 

земельних торгів. 

3. Дати дозвіл на проведення експертної грошової оцінки на земельні 

ділянки, які визначені для продажу на земельних торгах. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
  



                                                           Додаток 

                                                                                        до рішення сільської ради  

                                                                                від 21.10.2021 № 330 

 
                                                                                                     

 

 
№ 

з/п 

Місце 

розташування 

земельної 

ділянки 

Площа, 

га 

Кадастровий номер Цільове призначення Умови 

продажу 

1. с. Туриця, 

вул. 

Центральна, 
1В-Г 

 

0,3872 2123284000:03:001:0005 11.02. – Для 

розміщення та 

експлуатації 
основних, підсобних і 

допоміжних будівель 

та споруд 

підприємств 
переробної, 

машинобудівної та 

іншої промисловості 

власність 

2. с. Тур’я 

Поляна, ур. 
«Косячкув 

міст» 

0,1749 2123286200:04:007:0001 01.03. - Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

власність 

 
 
 

 

Секретар  ради                                                                             Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  331 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Сегедій М.Ю. 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Сегедій Михайла Юрійовича, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Сегедій Михайлу Юрійовичу,  жителю м. Ужгород,             вул. 

*****, Ужгородського  району Закарпатської області дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1700 га в    с.Полянська Гута, вул. 

Центральна, 70 Ужгородського  району, Закарпатської області. 

        2. Рекомендувати Сегедій Михайлу Юрійовичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

  

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  332 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Машкаринець Е. Ю. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Машкаринець Еріки Юріївни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Машкаринець Еріці Юріївній,  жительці с. Порошково,          

вул. *****, Ужгородського  району Закарпатської області дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,0890 га в      с. Порошково, вул. 

Нахімова, 10, Ужгородського  району, Закарпатської області. 

        2. Рекомендувати Машкаринець Еріці Юріївній матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  333 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Шпонтак Т. М. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Шпонтак Тетяни Михайлівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Шпонтак Тетяни Михайлівни,  жительці с. Порошково,          

вул. *****, Ужгородського  району Закарпатської області дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1650 га в    с. Порошково, вул. 

Нахімова, 31, Ужгородського  району Закарпатської області. 

        2. Рекомендувати Шпонтак Тетяні Михайлівній матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                              Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                         №  334 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Каналош О. О. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Каналош О. О., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Надати Каналош Омеляну Омеляновичу, жителю с. Порошково,         

вул. ****, Ужгородського району Закарпатської області  дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1679 га в с. Порошково,     вул. Лесі 

Українки, Ужгородського району, Закарпатської області. 

       2. Рекомендувати Каналош Омеляну Омеляновичу  матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 



будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                            Тур’ї Ремети                                          №  335 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Горват В. О. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Горват В. О., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати Горват Василю Омеляновичу, жителю с. Порошково,           вул. 

*****, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  будівель  і  

споруд  (присадибна ділянка), площею 0,1185 га в с. Порошково, вул. Лесі 

Українки, Ужгородського району Закарпатської області. 

  2. Рекомендувати Горват Василю Омеляновичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

Сільський голова                                                                 Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                             Тур’ї  Ремети                                    №  336 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Данило М. Ю. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Данило М. Ю., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Данило Марії Юріївні, жительці с. Тур’ї Ремети,                         

вул. *****, дозвіл на розроблення  проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 

0,2500 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Підгірна, 11 Ужгородського  району 

Закарпатської області. 

  2. Рекомендувати Данило Марії Юріївні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 21.10.2021 року                           Тур’ї Ремети                                         №  337 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Бумбак  Г. І. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Бумбак Г. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Бумбак Галині Іллічні,  жительці с. Туриця, вул. *****, 

Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розроблення  проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка), площею 0,2500 га в с. Туриця, вул. Шевченка, 96, 

Ужгородського району Закарпатської області. 

  2. Рекомендувати Бумбак Галині Іллічні  матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                             Тур’ї Ремети                                         №  338 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Ярчич В. В. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Ярчич В. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  Ярчич  Василю  Васильовичу,  жителю с. Тур’ї Ремети,     вул. 

*****, Ужгородського  району Закарпатської області дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1300 га в с.Тур’ї Ремети, вул. 

Визволення, 5, Ужгородського  району, Закарпатської області. 

        2. Рекомендувати Ярчич Василю Васильовичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 



будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                  №  339 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

будівництва і обслуговування житлового 

будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Крупчинському В. О. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Крупчинського В. О., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Крупчинському Василю Олексійовичу,  жителю с. Туриця,    

вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розроблення  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку,  господарських  будівель  і  

споруд  (присадибна ділянка), площею 0,1000 га в с. Тур’ї Ремети,        вул. 

Сільвая, 48, Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.  Рекомендувати Крупчинському Василю Олексійовичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

3.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята   сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                             Тур’ї Ремети                                     № 340 

 

 

Про надання дозволу на розроблення  

детального плану території  

гр. Горват С. П. 

 

         

Відповідно до вимог статті 12 глави 2, статей 79, 80, 81 глави 14, статей 

116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19, статей 141, 142 глави 22 Земельного 

кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень 

Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву 

гр. Горват Сніжани Петрівни, враховуючи висновки  комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Надати Горват Сніжані Петрівні, жительці с. Порошково,                    вул. 

***** Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розроблення 

детального  плану території.  

 2. Визначити: 

 2.1. Замовником розроблення детального плану території Тур’є-Реметівську 

сільську раду Ужгородського району, Закарпатської області. 

       2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 

території  – Горват Сніжану Петрівну. 

        3. Рекомендувати Горват Сніжані Петрівні,  згідно з чинним законо-

давством, обрати ліцензовану проектну організацію – розробника детального 

плану території для укладення відповідного договору, сприяти в організації 

проведення громадських слухань детального плану території. 

        4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 



        5. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Тур’є-Реметівську сільську 

раду. 

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                        РІШЕННЯ                                       

 

21.10.2021 року                             Тур’ї Ремети                                         №  341 

 

 

Про надання дозволу на  

розроблення детального  

плану території земельної  

ділянки гр. Гулеватому В. А. 

 

 Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 

22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву гр. 

Гулеватого Віктора Антоновича, враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати  Гулеватому Віктору Антоновичу, жителю  м. Хмельницьк,  вул. 

*****, Ужгородського району, Закарпатської області дозвіл на розроблення 

детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення з 

„для ведення особистого селянського господарства” на „для будівництвата 

обслуговування  об’єктів рекреаційного призначення”, площею 1,8961 га, яка  

розташована за адресою: с. Тур’я Пасіка. 

        2. Визначити: 

        2.1. Замовником розроблення детального плану території – Тур’є-

Реметівську сільську раду Ужгородського району, Закарпатської області. 

        2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 

території – Гулеватого Віктора Антоновича. 

        3. Рекомендувати Гулеватому Віктору Антоновичу, згідно з чинним 

законодавством, визначити ліцензовану проектну організацію – розробника 

детального плану території для укладення відповідного договору, сприяти в 

організації проведення громадських слухань детального плану території. 



       4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

       5. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Тур’є-Реметівську сільську 

раду. 

       6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята   сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

21.10.2021 року                          Тур’ї Ремети                                     №  342 

 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

Абдулхаліковій В. Ю. 

 

 

        На підставі заяви гр. Абдулхалікова В. Ю., з метою раціонального 

використання земель, відповідно до вимог статті 2, частини 2 статті 10, статті 

19 Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 12 глави 

другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 

глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання 

пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи  висновки комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати Абдулхаліковій Віті Юріївні (Р.Н.О.К.П.П. *****) дозвіл на 

розроблення детального плану території для будівництва та обслуговування 

АЗС на земельній ділянці з кадастровим номером 2123283000:01:005:0023, 

площею 0,3000 га, яка розташована в с. Порошково, урочище "Біля Фегера" та 

зміни цільового призначення земельної ділянки з кадастровим номером 

2123283000:01:005:0023 з „01.03 для ведення особистого селянського 

господарства” на „03.07 для будівництва та обслуговування будівель торгівлі”. 

         2. Визначити: 

       2.1.  Замовником розроблення детального плану території – Тур’є-

Реметівську сільську раду. 

 2.2. Відповідальною за розроблення та фінансування детального плану 

території – Абдулхалікову Віту Юріївну. 



 3. Рекомендувати Абдулхаліковій Віті Юріївні, згідно з чинним 

законодавством, визначити розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

 4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

 5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний план 

території подати на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                   №  343 
 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту  землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального  

садівництва гр. Петрішко М. М.   

 

        Керуючись  пунктом  34 статті 26  Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 12, 35, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву  Петрішко М. М., враховуючи висновки  

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  Тур’є - Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати дозвіл Петрішко Мирославу Михайловичу, жителю с. Тур’я 

Пасіка, вул. *****,  Ужгородського району Закарпатської області  на розроблення 

проєкту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  для   індивідуального 

садівництва,  орієнтовною площею 0.1200 га, яка знаходиться за  адресою  с. 

Тур’я Пасіка, контур 492, Ужгородського району Закарпатської області  з 

подальшою передачею її у власність з дотриманням  водоохоронної зони потока 

Бистрик. 

 2. Рекомендувати Петрішко Мирославу  Михайловичу   погоджені 

матеріали  проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність 

для індивідуального садівництва представити  на чергову сесію  сільської ради  

для розгляду  та прийняття відповідного рішення . 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                 №  344 
 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту  землеустрою щодо  відведення  

земельної ділянки для індивідуального  

садівництва гр. Плавайко В. М.   

 

 

        Керуючись  пунктом  34 статті 26  Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 12, 35, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву  Пловайко В. М., враховуючи висновки   

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  Тур’є - Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

  

 1. Надати дозвіл  гр. Плавайко Вікторії Михайлівній, жительці                   с. 

Порошково, вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області на 

розроблення проєкту землеустрою щодо  відведення земельної  ділянки  для  

індивідуального  садівництва, орієнтовною площею 0,04 га, яка знаходиться за 

адресою с. Порошково, вул. М. Підгірянки, Ужгородського району Закарпатської 

області  з подальшою передачею її у власність. 

 2. Рекомендувати Плавайко Вікторії Михайлівні погоджені матеріали  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва  представити на чергову сесію  сільської ради  для 

розгляду та прийняття відповідного  рішення. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                  №  345 
 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту  землеустрою щодо  відведення  

земельної ділянки для індивідуального  

садівництва гр. Стегура Н. А.   

 

 

        Керуючись  пунктом  34 статті 26  Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статтями 12, 35, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву  Стегура Н. А., враховуючи висновки 

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

  

 1. Надати дозвіл гр. Стегура  Наталії  Андріївні, жительці                           

с. Порошково, вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної  ділянки  для  

індивідуального  садівництва, орієнтовною площею 0,05 га, яка знаходиться за 

адресою с. Порошково, вул. М. Підгірянки, Ужгородського району 

Закарпатської області  з подальшою передачею   її у власність. 

 2. Рекомендувати Стегура Наталії Андріївні погоджені матеріали  

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки  у власність для 

індивідуального садівництва  представити  на чергову сесію  сільської ради  для 

розгляду  та прийняття відповідного  рішення . 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                 №  346 
 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення  

земельної ділянки для індивідуального  

садівництва гр. Бабидорич О.І.   

 

        Керуючись  пунктом 34 статті 26  Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 12, 35, 79-1, 116, 118, 121, 122 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву Бабидорич О. І., враховуючи висновки   

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою,  Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 
 

 1. Надати дозвіл Бабидорич Ользі Іванівні, жительці с.Тур’я Пасіка,      

вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,1200 га, яка знаходиться за 

адресою с. Тур’я Пасіка, Ужгородського району Закарпатської області, контур 

492 з дотриманням водоохоронної зони (потік Бистрик). 

 2. Рекомендувати Бабидорич Ользі Іванівні погоджені матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва представити на чергову сесію сільської ради для 

розгляду та прийняття відповідного рішення. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія  ДЕВІЦЬКА   



 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                     №  347 

    

 

Про затвердження детального плану  

території земельної ділянки  

гр. Горват В. О. 

         

Відповідно до вимог пункту 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19, 141,142 глави 22  

Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву 

гр. Горват Василя Омеляновича, враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець-   

Вегеш І. В. ) гр. Горват Василю Омеляновичу, жителю с. Порошково,            

вул. *****,  для будівництва  та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель  та споруд  площею 0.1185 га  в межах населеного 

пункту, яка розташована в с. Порошково, урочище Межипотоки,  

Ужгородського  району Закарпатської  області. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.     

 

 

Сільський голова                                                                   Надія  ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                 №  348 

 

 

Про затвердження детального плану  

території земельної ділянки  

гр. Каналош  О. О.        

Відповідно до вимог пункту 12 глави другої, статей 79, 80, 81 глави 

чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19, 141,142 глави 22  

Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву 

гр. Горват Василя Омеляновича, враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець-   

Вегеш І. В.) гр. Каналош Омеляну Омеляновичу,  жителю с. Порошково, вул. 

*****,  для будівництва  та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  та споруд  площею 0,1679 га  в межах населеного пункту, яка 

розташована в с. Порошково, урочище Межипотоки,  Ужгородського  району 

Закарпатської  області. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.     

 

Сільський голова                                                                Надія  ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                     №  349 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Вакульчак В. В.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Вакульчак В. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада.   

                                                   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2234 га в 

с. Тур’ї Ремети,  в урочищі Лани гр. Вакульчаку Василю Васильовичу, жителю 

с. Тур’ї Ремети, вул.  Шевченка, 45, Ужгородського району Закарпатської 

області.  

 2. Передати Вакульчаку  Василю Васильовичу  безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2234 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Шевченка, 45,   

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286300:03:002:0113). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА          



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                        

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                    №  350 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Ганусич Й. Ю. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Ганусич Й. Ю., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада                                                     

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1300 га в 

с. Мокра,   урочище Гаєнка  гр. Ганусич Йосипу Юрійовичу,  жителю с. Мокра, 

****,   Ужгородського  району  Закарпатської   області. 

2. Передати Ганусич Йосипу  Юрійовичу  безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,1300 га в с. Мокра, урочище Гаєнка, Ужгородського району, 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:02:007:0005). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                      №  351 

    

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Гісем Т. В. 

 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Гісем Т. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська  сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,3396 

га в с. Тур’ї Ремети, урочище Лани Гісем Тетяні Василівні, жительці с. Тур’ї  

Ремети, *****,  Ужгородського  району,  Закарпатської  області. 

          2. Передати Гісем Тетяні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,3396 га в с. Тур’ї Ремети, урочище Лани    

(кадастровий номер 2123286300:03:003:0029). 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

    Сільський голова                                                                Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                    №  352 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Євчинець В. Й.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Євчинець В. Й., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада.   

                                                   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0780 га в 

с. Порошково, урочище Лозянське Ужгородського району, Закарпатської 

області гр. Євчинець Валентину Йосиповичу, жителю с. Порошково,              

вул.  Центральна, 10, Ужгородського району, Закарпатської області.  

 2. Передати Євчинець Валентину Йосиповичу  безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0780 га в с. Порошково, урочище Лозянське 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:01:008:0015). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                      №  353 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства  

гр. Крупчинському  Ю. Ю.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Крупчинського Ю. Ю., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська  рада.   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0954 га в 

с. Тур’ї Ремети, урочище Кошарище, гр. Крупчинському Юрію Юрійовичу, 

жителю с. Тур’ї Ремети, вул. *****,  Ужгородського району  Закарпатської  

області. 

2. Передати Крупчинському Юрію Юрійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0954 га в с. Тур’ї Ремети, урочище Кошарище, 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286300:02:004:0052). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                     №  354 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського 

господарства  гр. Кучак Я. І.  

 

 Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу  України,  розглянувши  заяву   гр. Кучак Ярослави Іванівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1.   Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого  селянського  господарства площею  0,2000 га 

в с. Тур’ї Ремети, урочище Дуброва гр. Кучак Ярославі Іванівні,  жительці        

с. Тур’ї Ремети, вул. *****, Ужгородського району Закарпатської області. 

        2. Передати Кучак Ярославі Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею  0,2000 га в с. Тур’ї Ремети, урочище  Дуброва, 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286300:02:001:0202). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                     №  355 

 
Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського 

господарства гр. Матвеєвій  О. М.  

 

  

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу  України,  розглянувши  заяву   гр. Матвеєвої  Оксани Михайлівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського ****, Ужгородського району,  

Закарпатської області. 

 2. Передати Матвеєвій Оксані Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,4003 га в с. Тур’я Поляна, урочище Ниви,  

Ужгородського району, Закарпатської області, (кадастровий номер 

2123286200:01:001:0028). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



  

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                    №  356 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Машкаринець О.М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Машкаринець Олега Михайловича., 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська  сільська  рада   

                                                   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1400 га в 

с. Маюрки, урочище «Гринівець» гр. Машкаринець Олегу Михайловичу, 

жителю с. Маюрки, *****, Ужгородського району  Закарпатської  області. 

2. Передати Машкаринець Олегу Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1400 га в с. Маюрки, урочище «Гринівець»   

(кадастровий номер 2123283000:04:012:0020). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

    

   Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                      №  357 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Мицька В. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Мицька Василя Івановича, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська  сільська  рада   

                                                   

ВИРІШИЛА: 

 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0900 га в 

с. Порошково, урочище „Біля Фегера” гр. Мицька Василю Івановичу, жителю  

с. Порошково, вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Мицька Василю Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0900 га в с. Порошково, урочище „Біля Фегера”  

(кадастровий номер 2123283000:01:005:0020). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

      Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                        

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                     №  358 

       

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Ревта І. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Ревта І. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада  

                                                   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га в 

с. Порошково,   урочище Гурки  гр. Ревта Івану Івановичу,  жителю                     с. 

Порошково, вул. *****, Ужгородського  району Закарпатської   області. 

2. Передати Ревта Івану Івановичу  безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

пл. 0,2000 га в с. Порошково, урочищі Гурки, Ужгородського району, 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:02:012:0004). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА    

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                    №  359 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського 

господарства гр. Скубенич М. В.  

 

 Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу  України,  розглянувши  заяву гр. Скубенич Марії Василівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

                                                   ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,4513 га в 

с. Тур’ї Ремети, вул. Визволення, 93 гр. Скубенич Марії Василівні, жительці 

с.Тур’ї Ремети, вул. *****, Ужгородського району,  Закарпатської області. 

 2. Передати Скубенич Марії Василівні  безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею  0,4513 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Визволення, 93, 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286300:03:002:0112). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                        

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                     №  360 

    

 
Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Талабішка Т. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Талабішка Т. М., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська  сільська  рада   

                                                   

ВИРІШИЛА: 

 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2400  га 

в с. Тур’я Бистра, гр. Талабішка Тетяні Михайлівні,  жительці с. Тур’я Бистра, 

вул. *****, Ужгородського  району, Закарпатської області. 

2. Передати Талабішка Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,2400 га в с. Тур’я Бистра, вул. Івана Франка, 91, 

Ужгородського  району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123285000:01:003:0067). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                      №  361 

    

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Фенинець  М. І.  

 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Фенинець М. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1000 га в 

с. Порошково, урочище Драчіни гр. Фенинець Марії Іванівні,  жительці            

м. Ужгород, вул. *****,  Закарпатської  області. 

2. Передати Фенинець Марії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1000 га в с. Порошково, урочище Драчіни, 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:01:002:0102). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА  



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                        

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                    №  362 

    

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Фенинець М. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Фенинець М. М., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська  сільська  

рада   

                                                   

ВИРІШИЛА: 

 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0800  га 

в с. Порошково, урочище «Млинський» Фенинець Миколі Миколайовичу, 

жителю с. Порошково, вул. *****, Ужгородського  району,  Закарпатської  

області. 

2. Передати Фенинець Миколі Миколайовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,0800 га в с. Порошково, урочище Млинський    (кадастровий 

номер 2123283000:01:002:0104). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

      Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                       №  363 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Штелиха Х. І.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Штелиха Х. І. враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1897 га в 

с. Лумшори, вул. Болотинська гр. Штелиха Христині Іванівні  жительці               

с. Лумшори,  вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Штелиха Христині Іванівні  безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1897 га в с. Лумшори, вул. Болотинська, 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123284500:01:001:0093). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                     №  364 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Штелиха М. Ю.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Штелиха М. Ю. враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1263 га в 

с. Лумшори, вул. Болотинська гр. Штелиха Михайлу Юрійвичу жителю            

с. Лумшори,  вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Штелиха Михайлу Юрійвичу  безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1263 га в с. Лумшори, вул. Болотинська, 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123284500:01:001:0091). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



                  

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                        

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                      №  365 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Данило Й.І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Данило Й.І. враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га в 

с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 83 гр. Данило Йосипу Іллічу жителю              

с. Тур’ї Ремети, вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Данило Йосипу Іллічу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0500 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 83   

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286300:03:004:0072). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА         



 

 

 

          

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                      №  366 

   

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Граб. В. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Граб В. І. враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2127 га в 

с. Раково, вул. Миру, 70 гр. Граб Віті Іванівні  жительці с. Раково,                    

вул. *****,  Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Граб Віті Іванівні  безоплатно у власність земельну ділянку 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,2127 га в с. Раково, вул. Миру, 70 Ужгородського району, 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123285500:06:001:0015). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

                               

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята  сесія VIII скликання 

 

                                                         РІШЕННЯ                        

 

21.10.2021 року                            Тур’ї  Ремети                                         №  367 

    

 
Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Глиба М. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Глиба Михайла 

Михайловича, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська  сільська  рада   

                                                   

ВИРІШИЛА: 

 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0980 га в 

с. Тур’я Поляна, урочище «Мочарь» Ужгородського району, Закарпатської 

області, Глиба Михайлу Михайловичу, жителю с. Білки, вул. *****, 

Іршавського району  Закарпатської області . 

 2. Глиба Михайлу Михайловичу  передати безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,0980 га в с. Тур’я Поляна, урочище «Мочарь»     

(кадастровий номер 2123286200:01:005:0027). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                      №  368 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Глиба О. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Глиба О. М., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1635 га в 

с. Тур’я Поляна, ур. «Мочарь»  гр. Глиба Олесі Мирославівні жительці              

с. Тур’я Поляна, вул. *****,   Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Глиба Олесі Мирославівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,1635 га в с. Тур’я Поляна, ур. «Мочарь»    

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286200:01:005:0028). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА   

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                        

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                     №  369 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для ведення особистого  

селянського господарства гр. Костик М. В.  

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр.  Костик М. В. враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська  

рада   

ВИРІШИЛА: 

 

      1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,4060 га в 

с. Вільшинки, урочище „Дякувня” гр. Костик Михайлу Васильовичу, жителю  с. 

*****, Ужгородського району, Закарпатської  області. 

2. Передати Костик Михайлу Васильовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,4060 га в с. Вільшинки, урочище „Дякувня”, 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123282500:01:003:0054). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                      №  370 

 
Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) гр. Петрішка Г. В. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Петрішка Ганни Василівни, враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити  проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель   і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0749 га   в с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, буд. 171  Петрішка Ганні Василівні, жительці    с. Тур’я Поляна,     

вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286200:01:001:0027). 

        2. Передати Петрішка Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності  загальною площею 0,0749 га в с.Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, буд. 171, Ужгородського району, Закарпатської області для 

будівництва та  обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                 Надія   ДЕВІЦЬКА  



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                      №  371 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для будівництва і обслуговування 

 житлового будинку, господарських будівель 

 і споруд (присадибна ділянка) гр. Юрченко О. О. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Юрченко О. О.,  враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1000 га в с. Тур’ї Ремети,  

вул. Югасня, буд. 17 гр. Юрченко Олександру Олександровичу, жителю  с. 

Тур’ї Ремети, вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської області. 

       2. Передати Юрченко Олександру Олександровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0,1000 га в с.Тур’ї Ремети, вул. Югасня, буд.17, Ужгородського 

району, Закарпатської  області (кадастровий номер 2123286300:02:005:0024). 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 



 

                  

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                       №  372 

 
Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Антонюк В. П. 
 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Антонюк Віктора Павловича та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1951 га в с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 17, 

Ужгородського району, Закарпатської  області гр. Антонюк Віктору Павловичу, 

жителю с.Тур’я Поляна, вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської  

області.   

       2. Передати Антонюк Віктору Павловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва та  обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та  споруд (присадибна ділянка) площею 0,1951 га в    

с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 17, Ужгородського району, Закарпатської області  

(кадастровий номер  2123286200:01:005:0025). 



         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                      №  373 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Вучкан А. С. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Вучкан Анни Cергіївни та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2410 га в с. Тур’я Пасіка,                                 

вул. Партизанська, 58, Ужгородського району, Закарпатської області                 

гр.  Вучкан Анні Сергіївні, жительці с. Тур’я Пасіка, вул. *****, Ужгородського 

району, Закарпатської області.         

2. Передати Вучкан Анні Сергіївні  безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2410 га в с. Тур’я Пасіка,  

вул. Партизанська, 58, Ужгородського району, Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:01:001:0028). 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 



будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                       №  374 

 
Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Граб В. І. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Граб Віти Іванівни та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,0860 га в с. Раково, вул. Шевченка, 59,   

Ужгородського  району, Закарпатської  області  гр. Граб Віті Іванівні, жительці 

с. Раково, вул. *****, Ужгородського  району, Закарпатської  області. 

       2. Передати Граб Віті Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка) площею 0,0860 га в с. Раково,                              

вул. Шевченка, 59, Ужгородського району, Закарпатської облас-ті  

(кадастровий номер  2123285500:06:001:0115). 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                      №  375 

 

Про затвердження технічної документації 

 із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Данило Й. І. 

 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Данило Й. І. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2500 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 83, 

Ужгородського району, Закарпатської  області гр. Данило Йосипу Іллічу, 

жителю с. Тур’ї Ремети, вул. *****,  Ужгородського району, Закарпатської  

області.   

       2. Передати Данило Йосипу Іллічу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га в с. Тур’ї Ремети, вул. 

Центральна, 83, Ужгородського району, Закарпатської області  (кадастровий 

номер  2123286300:03:004:0071). 



         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                      №  376 

 

 
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Данильський Ю. В. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Данильського Юрія Віталійовича та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1091 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка, 17, 

Ужгородського району, Закарпатської області гр. Данильському Юрію 

Віталійовичу, жителю с. Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка, 17, Ужгородського 

району, Закарпатської області. 

2. Передати Данильському Юрію Віталійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,1091  га в       

с. Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка, 17, Ужгородського району, Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123286300:03:004:0069). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                     №  377 

 
 
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Кепич І. Д. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Кепич Івана Дмитровича та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2117 га в с. Порошково, вул. Івана Франка, 14, 

Ужгородського району, Закарпатської області гр. Кепич Івану Дмитровичу, 

жителю с. Порошково, вул. *****, Ужгородського району Закарпатської 

області.  

 2. Передати Кепич Івану Дмитровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2117 га в с. Порошково,     

вул. Івана Франка, 14, Ужгородського району, Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123283000:01:006:0051). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                     №  378 

 

 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Коба М. Ю.  

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Коба Марії Юріївни та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1833 га в с. Туриця, вул. Центральна, 11, 

Перечинського району, Закарпатської області  гр. Коба Марії Юріївні жительці 

м. Перечин, пл. *****, Ужгородського району, Закарпатської області. 

2. Передати Коба Марії Юріївні безоплатно у власність земельну    

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,1833  га  в  с. Туриця,          

вул. Центральна, 11, Перечинського району, Закарпатської  області 

(кадастровий номер 2123284000:01:001:0027). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                    №  379 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Лабик І. І.  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Лабик Івана Івановича та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська   сільська  рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2400 га в с. Порошково,  вул. Зерновська, 96,  

Ужгородського району, Закарпатської області  гр. Лабик Івану Івановичу,  

жителю с. Тур’я Пасіка, вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської 

області.   

 2. Передати Лабик Івану Івановичу безоплатно у власність земельну    

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка)  площею 0,2400  га  в  с. Порошково, 

вул. Зерновська, 96, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий 

номер 2123283000:01:007:0014). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                     №  380 

 
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Машкаринець О. М. 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Машкаринець Олега Михайловича та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2500 га в с. Маюрки, 6, Ужгородського району, 

Закарпатської   області  гр. Машкаринець   Олегу   Михайловичу жителю с. 

Маюрки, ****, Ужгородського району, Закарпатської області.                    

2. Передати Машкаринець Олегу Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га в         

с. Маюрки, 6 Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:04:012:0010). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                      №  381 

 

 
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо  встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Мешко М. І. 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в 

Україні ”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Мешко Михайла Івановича та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1525 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Шевченка, 22 А, 

Ужгородського району, Закарпатської області гр. Мешко Михайлу Івановичу, 

жителю с. Тур’ї Ремети, вул. *****, Ужгородського району,  Закарпатської 

області.  

 2. Передати Мешко Михайлу Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1525 га в Тур’ї Ремети,      



вул. Шевченка, 22 А, Ужгородського району, Закарпатської області 

(кадастровий  номер 2123286300:03:004:0070). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                    №  382 

 

 
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

 в натурі (на місцевості) гр. Мицька І. Ф.  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Мицька Ірини Федорівни та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська   сільська  

рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1146 га в с. Тур’ї Ремети,                               вул. 

Центральна, 89, Ужгородського району, Закарпатської області гр. Мицька Ірині 

Федорівні, жительці Тур’ї Ремети вул. *****, Ужгородського району 

Закарпатської області.  

2. Передати Мицька Ірині Федорівні безоплатно у власність земельну    

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею  0,1146  га  в  Тур’ї Ремети,  



вул. Центральна, 89, Ужгородського району, Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286300:03:004:0067). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                     №  383 
 

 
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Онищенко М. Ю.  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Онищенко Марії Юріївни та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1441 га в с. Тур’ї Ремети,  вул. 8-го Березня, 44, 

Ужгородського району, Закарпатської області гр. Онищенко Марії Юріївні, 

жительці с. Тур’ї Ремети, вул. *****, Ужгородського району, Закарпатської 

області.  

 2. Передати Онищенко Марії Юріївні  безоплатно у власність земельну    

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель  і споруд  (присадибна  ділянка) площею  0,1441  га  в  с.  Тур’ї Ремети,   

вул. 8-го Березня, 44, Ужгородського району, Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286300:03:002:0111). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                       №  384 

 
 

 
Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Фонтош Ю. Д.  

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України,  розглянувши 

заяву гр. Фонтош Юрія Дмитровича та технічну документацію із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1047 га в с. Тур’я Пасіка,                                  

вул. Партизанська, 95 а, Ужгородського району, Закарпатської області             

гр.Фонтош Юрію Дмитровичу, жителю с. Тур’я Пасіка, вул. *****, 

Ужгородського району, Закарпатської області                    

2. Передати Фонтош Юрію Дмитровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,1047 га в  с. Тур’я Пасіка  

вул. Партизанська, 95 а, Ужгородського району, Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:01:001:0029). 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                        

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                     №  385 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для  індивідуального  садівництва   

гр. Кашка К. П. 

   

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 79-1, 116, 118, 121, 125, 126, 186 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Кашки Катерини Павлівни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада                                                     

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва  площею 0,1200 га в с. Лумшори, 

урочище Грун гр. Кашка Катерині Павлівні, жительці с. Лумшори,                  

вул. *****,  Ужгородського  району, Закарпатської  області. 

2. Передати Кашка Катерині Павлівні  безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва  площею 

0,1200 га в с. Лумшори, урочище Грун, Ужгородського району, Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123284500:01:001:0088). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                    №  386 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для  індивідуального  садівництва   

гр. Машкаринець О. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Машкаринець Олега 

Михайловича, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада    

                                                  

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва  площею 0,1167 га в с. Маюрки, 6, 

гр. Машкаринець Олегу Михайловичу, жителя с. *****, Ужгородського  

району, Закарпатської  області. 

2. Передати Машкаринець Олегу Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва  

площею 0,1167 га в с. Маюрки, 6, Ужгородського району, Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123283000:04:012:0016). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                                Тур’ї  Ремети                                    №  387 

    

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у  

власність для  індивідуального  садівництва   

гр. Стецяк  М. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „ Про місцеве 

самоврядування в Україні ”, статей 12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Стецяк Марії Миколаївни, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

середовища, Тур’є-Реметівська сільська рада                                                     

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва  площею 0,1200 га в с. Раково, 

урочище Куйлиця „Трикутник” гр. Стецяк  Марії  Миколаївні,  жительці         с. 

Раково, вул. *****,   Ужгородського  району, Закарпатської  області. 

2. Передати Стецяк Марії Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва  площею 

0,1200 га в с. Раково, урочище Куйлиця „Трикутник”, Ужгородського району, 

Закарпатської області за межами населеного пункту (кадастровий номер 

2123285500:02:007:0101). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 
 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                          Дев’ята  сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                     №  388 

 

   

Про затвердження технічної документації  

із землеустрою щодо встановлення (відновлення)  

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва Товтин К. Ю.  

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 19, 25, 55 Закону України „Про землеустрій”, статей 3, 5 

Закону України „Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)”, Закону України „Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та 

стимулювання зрошення в Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Товтин К. Ю., та враховуючи висновки 

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Товтин Ксенії 

Юріївні, жительці с. Тур’ї Ремети, вул. *****, Ужгородського району, 

Закарпатської області для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована в межах населеного пункту с. Тур’ї Ремети, 

урочище  Полянське, Ужгородського району, Закарпатської області. 

         2. Безоплатно передати Товтин Ксенії Юріївні у власність земельну 

ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 

0,5102 га (кадастровий номер 2123286300:02:002:0013), згідно (Дублікат) 



сертифікату на право на земельну ділянку (пай) серія РН № ****, яка 

розташована в межах населеного пункту с. Тур’ї Ремети, урочище Полянське,  

Ужгородського району, Закарпатської області. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                              Тур’ї Ремети                                    №  389 

 

Про надання відмови у надані дозволу на розробку 

Проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Кирлик В. М. 

 

        Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Кирлик Вікторії Михайлівни  

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Кирлик Вікторії Михайлівній, жительці м. Ужгород, вул. 

Другетів, 91 у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки в с. Тур’ї-Ремети, ур. «Буякове поле» для ведення 

особистого селянського господарства у зв’язку з прийняттям рішень  Шостої 

сесія VIII скликання № 148 від 27.04.2021 «Про надання дозволу на поділ та 

розроблення проєктів відведення земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства» та  № 198  від 22.07.2021 сьомої сесії ( 2-

ге пленарне засідання ) VIII скликання «Про надання та відмову дозволів на 

розроблення проєктів відведення земельних ділянок, призначених для ведення 

особистого селянського господарства та індивідуального садівництва» Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

 2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою.  

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                      № 390 

 

 

Про відмову у  наданні дозволу на розробку 

Проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для  

ведення особистого селянського господарства  

гр. Штулер М.І. 

 

       Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Штулер Мар’яни Іванівни, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити гр. Штулер Мар’яні Іванівній, жительці с. Полянська Гута, 

вул. *****, у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки в с. Завбуч, для ведення особистого селянського 

господарства у зв’язку з тим, що дана земельна ділянка належить до 

невитребуваних, нерозподілених земельних часток (паїв) колишнього КСГП  

Шевченка. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою. 

  

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                             Тур’ї Ремети                                       №  391 

 

 

 

 

Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки 

 

         Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини другої статті 4 Закону України «Про 

оренду землі», Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу 

України, щодо порядку проведення земельних торгів у формі аукціону» статей 

12, 116, 127, 134-139 Земельного кодексу України, Закону України «Про 

державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень» та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1.Включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, 

право оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах у формі 

аукціону: 

-  земельна ділянка кадастровий номер 2123286301:01:002:0005, цільове 

призначення: 03.07 Для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

площа: 0,0020 га; 

  -  Лот 1 - земельна ділянка розташована за адресою: с. Тур’ї Ремети,         вул. 

Радванка, б/н кадастровий номер 2123286301:01:002:0005, цільове призначення: 

03.07  для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, площа: 0,0020 га. 



         2. Виключити земельну ділянку, зазначену в пункті 1 Рішення, з Переліку 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних 

торгах у формі аукціону, у разі продажу прав на них. 

         3. Затвердити умови продажу права оренди на земельні ділянки, згідно з 

Додатком 2 відповідно діючого законодавства, встановивши наступне: 

         3.1. Стартова ціна лоту 1 з продажу права оренди на земельні ділянки 

дорівнює розміру річної орендної плати (20 (дванадцять) відсотків від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки). 

         3.2.Гарантійний внесок становить 30 (тридцять ) відсотків від стартової 

ціни продажу лота. 

         3.3. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельних ділянок становить 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка від 

стартової ціни лоту. 

         3.4. Встановити строк користування земельними ділянками комунальної 

власності при укладанні договорів оренди з переможцями торгів – 7 (сім) років. 

         3.5. Встановити, що витрати на підготовку лотів та винагорода виконавцю 

земельних торгів у формі аукціону у сумі 50 (п’ятдесят) відсотків річної 

орендної плати за користування земельною ділянкою, але не більш, як 2000 (дві 

тисячі) неподаткових мінімумів доходів громадян за кожний лот, покладаються 

на переможця земельних торгів у формі аукціону. 

         3.6. Плату за користування земельними ділянками, право оренди на які 

набуто на земельних торгах у формі аукціону, переможці сплачують не пізніше 

3 (трьох) банківських днів після підписання договорів оренди земельних 

ділянок. 

         3.7. За результатами земельних торгів у формі аукціону переможцями 

підписуються протоколи земельних торгів, на підставі яких укладаються 

договора оренди землі безпосередньо в день проведення торгів у формі 

аукціону. 

3.8. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову укласти договір 

з виконавцем на підготовку лотів до продажу та проведення земельних торгів у 

формі аукціону. 

3.9. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову в установленому 

порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання протоколів 

земельних торгів у формі аукціону та договорів оренди землі. 

         4. Відділу земельних відносин та екології Тур’є-Реметівської сільської 

ради: 

         4.1. Забезпечити оформлення документів та матеріалів лотів та передачу їх 

виконавцю земельних торгів у формі аукціону. 

         4.2. Забезпечити оформлення договорів оренди землі з переможцями 

земельних торгів у формі аукціону за ціною та на умовах, визначених цим 

рішенням. 

         5. Використовувати земельні ділянки після укладення договорів оренди 

земельних ділянок та державної реєстрації права оренди, відповідно до вимог 

чинного законодавства. 



 6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

  

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

Додаток 1 

до рішення від 

 

Перелік земельних ділянок 

комунальної власності, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами 

 

 

№ 

лота 

Місце розташування 

(адреса земельної ділянки) 

Площа 

земельної 

ділянки, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Категорія 

земель 

Цільове 

призначення 

Умови 

продажу 

1 2123286301:01:002:0005 с. 

Тур’ї Ремети, вул. 

Центральна Ужгородський 

район Закарпатська область 

0,0020 2123286301:01:002:0005  03.07   оренда 

5 років 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                                               Надія ДЕВІЦЬКА 

  



 

 

Додаток 2 

до рішення від 

 

Умови продажу земельних ділянок 

комунальної власності, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами 

 

 

№ 

лоту 

Місце розташування 

(адреса земельної 

ділянки) 

Площа 

земельно

ї 

ділянки, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Стартов

а ціна, 

грн 

Умови 

продажу 

Крок торгів Розмір 

гарантійного 

внеску, грн % від 

стартової 

ціни лоту 

грн. 

1 2123286301:01:002:00

05 с. Тур’ї Ремети, 

вул. Центральна 

Ужгородський район 

Закарпатська область 

0,0020 2123286301:01:002:0

005 

10% оренда 

5 років 

0,5  30% 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                                                                                          Надія ДЕВІЦЬКА 

   
 

 

   



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                     №  392 
 

 

Про внесення змін до рішення  

27 сесії VІІ скликання другого 

пленарного засідання  Порошківської 

 сільської ради від 24.12.2019 року № 601 

«Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації  із землеустрою  

по встановленню (відновленню) меж 

 земельної  ділянки  в натурі (на місцевості)  

на земельну частку (пай)» 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статті 3, 5 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Завольської Марії Юліївни та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 27 сесії VІІ скликання другого пленарного 

засідання від 24 грудня 2019 року № 601 «Про надання дозволу на 

виготовлення технічної документації із землеустрою по встановленню 

(відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну 

частку (пай)», а саме: 

 замінити контур 263 на контур 378 та викласти пункт 1 в такій редакції:  



«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), яка посвідчує право власності гр. Завольської Марії 

Юліївни на земельну частку (пай), площею 0,8800 га у вигляді пасовища на 

підставі «Схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

в КСП «Порошківське» Перечинського району Закарпатської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного 

пункту в с. Маюрки, контур № 378 Ужгородського району Закарпатської 

області, відповідно до  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ЗК 

№ *****, виданого Перечинською районною державною адміністрацією 2000 

року». 

2. Рекомендувати Завольській Марії Юліївні матеріали технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва подати на розгляд чергової сесії 

сільської ради для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія   ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                     №  393 
 

 

Про внесення змін до рішення  

27 сесії VІІ скликання другого 

пленарного засідання  Порошківської  

сільської ради від 24.12.2019 року № 602 

«Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації  із землеустрою  

по встановленню (відновленню) меж  

земельної  ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну частку (пай)» 

 

     Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статті 3, 5 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 116, 118. 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Касинець Марії Гаврилівни  та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 27 сесії VІІ скликання другого пленарного 

засідання Порошківської сільської ради від 24 грудня 2019 року № 602  «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою по 

встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну частку (пай), а саме: 



 замінити контур 263 на контур 265 та викласти пункт 1 в такій редакції:  

«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), яка посвідчує право власності гр. Касинець Марії 

Гаврилівні на земельну частку (пай), площею 0,9000 га у вигляді пасовища на 

підставі «Схеми поділу земель колективної власності на земельні частки (паї) 

в КСП «Порошківське» Перечинського району Закарпатської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного 

пункту в с. Маюрки, контур, № 265 Ужгородського району Закарпатської 

області, відповідно до  сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ЗК 

№ *****, виданого Перечинською районною державною адміністрацією 1997 

року». 

2. Рекомендувати Касинець Марії Гаврилівні матеріали технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва подати на розгляд чергової сесії 

сільської ради для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія   ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                              Тур’ї Ремети                                      №  394 
 

 

Про внесення змін до рішення 27 сесії  

VІІ скликання другого пленарного засідання  

Порошківської  сільської ради від 24.12.2019 року 

№ 598 «Про надання дозволу на виготовлення  

технічної документації  із землеустрою  

по встановленню (відновленню) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) на  

земельну частку (пай) 

 

     Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статті 3, 5 

Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних 

ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення 

змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання 

колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у 

масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству 

та стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 116, 118. 121 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Коча Миколи Дмитровича та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення 27 сесії VІІ скликання другого пленарного 

засідання Порошківської сільської ради від 24 грудня 2019 року № 598   «Про 

надання дозволу на виготовлення технічної документації із землеустрою по 

встановленню (відновленню) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

на земельну частку (пай), а саме: 

 замінити контур 263 на контур 378 та викласти пункт 1 в такій редакції:  



«1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), яка посвідчує право власності гр. Коча Миколі 

Дмитровичу на земельну частку (пай), площею 0,8800 га у вигляді пасовища 

на підставі «Схеми поділу земель колективної власності на земельні частки 

(паї) в КСП «Порошківське» Перечинського району Закарпатської області для 

ведення товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного 

пункту в с. Маюрки, контур, № 378 Ужгородського району Закарпатської 

області, відповідно до  сертифікату  на   право  на  земельну  частку  (пай)  

серії     ЗК № *****, виданого Перечинською районною державною 

адміністрацією 1997 року». 

2. Рекомендувати Коча Миколі Дмитровичу матеріали технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва подати на розгляд чергової сесії 

сільської ради для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою.  

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія   ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

20.10.2021 року                               Тур’ї  Ремети                                         № 395 

 

 Про надання дозволу на розроблення  

 проєкту землеустрою щодо відведення  

 земельної ділянки ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  

 

 

 Керуючись статтями 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

розділу Х пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  розглянувши   лист  ПрАТ  

«Закарпаттяобленерго» від  31.08.2021       № 154-25/5613, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати «ПрАТ Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянок в оренду 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02) КТП-

68, орієнтовною площею 0,0027 га, яка розташована  за   межами населеного 

пункту с. Порошково на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

2. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати на 

чергову сесію сільської ради для розгляду та прийняття відповідного рішення. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

21.10.2021 року                              Тур’ї  Ремети                                        №  396 

 

 

 Про надання дозволу на розроблення  

 проєкту землеустрою щодо відведення  

 земельної ділянки ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  

 

 Керуючись статтями 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

розділом Х пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши  лист  ПрАТ «Закарпаттяобленерго»  від  31.08.2021       

№ 154-25/5613, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати «ПрАТ Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянок в оренду 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02) КТП-

79, орієнтовною площею 0,0031 га, яка розташована  за межами населеного 

пункту с. Тур’я Поляна на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати на 

чергову сесію сільської ради для розгляду та прийняття відповідного рішення. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

 

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                                Тур’ї Ремети                                      № 397 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

 Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 33 Закону України «Про оренду землі», статей 12, 93, 122, 124, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши лист ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 27.09.2021 року № 154-25/6157, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) в  с. Липовець, 

КТП-48 Ужгородського  району Закарпатської області, площею 0,0025 га, 

(кадастровий номер 2123284500:03:001:0007), для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02). 

 2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,0025 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Липовець, КТП-48 Ужгородського  

району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії. 

 3. Встановити орендну плату в розмірі 9 (дев’ять) відс. від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

 4. Доручити сільському голові Девіцькій Н. П. укласти з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 



 5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 

 6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою.  

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

                                        
 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                     

 

21.10.2021 року                               Тур’ї Ремети                                 №  398 

 

Про внесення змін до рішення  

6 сесії VІІ скликання другого 

№120 від 09.08.2019 року 

Про надання дозволу на виготовлення  

проектів землеустрою щодо відведення  

земельних ділянок в постійне користування  

Порошківської ЗОШ І-ІІІ ст. 

 

 

     Розглянувши  клопотання відділу освіти, молоді та спорту  Тур’є-

Реметівської сільської ради, керуючись стетею 12 та пункту 2 статті 92 

Земельного Кодексу України”, Закону України 875 –VІ від 15.01.2009 року  із  

внесенням змін до статі 92,  на підставі ст. 26 п 34 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні”  та враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

Внести зміни до рішення 6 сесії Порошківської сільської ради VІІ 

скликання № 120  від 09 серпня 2019 року «Про надання дозволу на 

виготовлення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

постійне користування Порошківської ЗОШ І-ІІІ ступенів та викласти пункт 1, 

2 в такій редакції: 

 1. Надати дозвіл відділу освіти, молоді  та спорту  Тур’є-Реметівської 

сільської ради с. Тур’ї  Ремети, вул. Центральна, 16 дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення  земельної ділянки на умовах  



постійного користування  для будівництва  та обслуговування будівель  

закладів освіти , а саме:  

Порошківської  ЗОШ І-ІІІ ст. – с. Порошково, вул. Перемоги, 1   - 0.1450  га                                                                        

 2.  Відділу освіти, молоді  та спорту  Тур’є-Реметівської сільської ради 

проєкт землеустрою  щодо відведення земельної ділянки в постійне 

користування  для будівництва  та обслуговування будівель закладів освіти, 

Порошківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів Ужгородського району Закарпатської 

області, яка знаходяться адресою  с. Порошково, вул. Перемоги, 1  - 0.1450 га 

подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття відповідного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою.  

 

  

Сільський голова                                                             Надія   ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 


	Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА
	Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА
	Дод 1 
	Дод2
	Дод 3
	Дод 3.1
	Дод 5
	Дод 6
	Положення
	про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради
	Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА

