
Перелік питань на засідання 12-ї сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради VIII скликання 

 
 

1. 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, 21 жовтня, 25 

листопада, 14 грудня 2021 року). 

2. Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 

рік. 

3. Про Програму соціального захисту найменш захищених верств населення 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік. 

4. Про Програму про 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» на 2022 рік. 

5. Про затвердження Програми соціально-економічного розвитку Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2022 рік. 

6. Про затвердження Програми розвитку культури Тур`є-Реметівської 

сільської ради на 2022-2024 роки. 

7. Про затвердження Програми розвитку туризму на території Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади на 2022-2024 роки. 

8. Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» та відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском 

лікарських засобів на 2022 рік. 

9. Про затвердження структури виконавчих органів Тур’є-Реметівської 

сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів. 

10. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення сьомої сесії VIII 

скликання від 14 липня 2021 року № 163 „Про початок реорганізації виконавчих 

комітетів Вільшинківської, Порошківської, Турицької, Тур’я-Бистрянської, Тур’я-

Пасіцької, Тур’я-Полянської сільських рад Перечинського району Закарпатської 

області шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є- Реметівської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області”. 

11. Про початок реорганізації виконавчих комітетів Вільшинківської, 

Порошківської, Турицької, Тур’є-Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, Тур’я- 

Полянської сільських рад Перечинського району Закарпатської області шляхом 

приєднання до виконавчого  комітету Тур’є-Реметівської сільської  ради 

Ужгородського району. 

12. Про умови оплати праці сільського голови на 2022 рік. 



13. Про затвердження Положення про відділ містобудування, архітектури, 

військового обліку та цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради. 

14. Про затвердження Положення про порядок преміювання працівників 

апарату Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчих органів. 

15. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. Ганич Василю Івановичу. 

16. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. Ганич Ганні Миколаївні. 

17. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. Жир Анатолію Володимировичу. 

18. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. Цвік Надії Юріївні. 

19. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. Кривка Мирославу Івановичу. 

20. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. Мешко Наталії Василівні. 

21. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства 

гр. Фейса Сергію Васильовичу. 

22. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва       гр. Ганич 

Ганні Миколаївні. 

23. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва       гр. Кривка 

М. І. 

24. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)      гр. 

Мешко Маріанні Станківні. 

25. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Готра 

Анатолію Анатолійовичу. 

26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   у   власність   для   ведення   особистого   селянського   господарства 

гр. Мельник Людмилі Петрівні. 

27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки   у   власність   для   ведення   особистого   селянського   господарства 

гр. Йолич Михайлу Васильовичу. 

28. Про надання дозволу на розроблення детального плану території. 



29. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського призначення 

ТОВ „ВІКО-СПОРТ”. 

30. Про продаж земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення ТОВ „ВІКО-СПОРТ”. 

31. Про внесення змін до рішення дев’ятої сесії Тур’є-Реметівської сільської 

ради VІІІ скликання від 21.10.2021 року № 318 „Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства гр. Злочевській Н. О.” 

32. 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. Мицька В. В. 

33. Про продовження терміну дії договору оренди земельної ділянки ПрАТ 

«ВФ Україна». 

34.  Про розгляд звернення гр. Скубенич М. В. 

35.  Про розгляд заяви гр. Пашко К. Ю. 

36. Про затвердження Програми організації та забезпечення мобілізаційної 

підготовки, територіальної оборони, призову на строкову військову службу та 

військо-патріотичного виховання населення Тур’є- Реметівської територіальної 

громади. 

37. Про затвердження Програми організації та забезпечення мобілізаційної 

підготовки, розміщення, формування 68 окремого батальйону територіальної 

оборони, проведення заходів єдиного стрілецького дня, нарощення системи 

управління. 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети 
  

 

 

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, 21 жовтня, 25 листопада, 14 грудня 2021 року) 

 
 

07557000000 
(код бюджету) 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України 

враховуючи: Розпорядження голови облдержадміністрації від 16 грудня 2021 

року № 1030 «Про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного бюджету 

у галузі освіти на 2021 рік», Розпорядження голови облдержадміністрації від 

16 грудня 2021 року № 1027 «Про розподіл та перерозподіл субвенцій з 

державного бюджету у галузі охорони здоров’я на 2021 рік» 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, 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 міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 7 до цього рішення. 

5. Додатки 1– 4, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

6. 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 

Додаток 1 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 23 грудня 2021 року №    

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

 
( грн) 

 
 

Код 

 
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету 

 
 

Усього 

 
 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 
усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти -276676.00 -276676.00   

41000000 Від органів державного управління -276676.00 -276676.00   

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -276676.00 -276676.00 
  

 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» 

 

-16,376.00 

 

-16,376.00 

  

 

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 

-260,300.00 

 

-260,300.00 

  

Х Разом доходів -276,676.00 -276,676.00 0.00 0.00 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 23 грудня 2021 року №    

 

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

07557000000 

код бюджету 

(грн) 

 

Код 

 

Найменування згідно з 

Класифікацією фінансування 

бюджету 

 

Усього 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування 
 

10000.00 -10000.00 10000.00 

 
208000 

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 

  
10000.00 

 
-10000.00 

 
10000.00 

208100 На початок періоду 
    

 

208400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

  

10000.00 

 

-10000.00 

 

10000.00 

Х Загальне фінансування 
 

10000.00 -10000.00 10000.00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

 

600000 
Фінансування за активними 

операціями 

  

10000.00 

 

-10000.00 

 

10000.00 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 
 

10000.00 -10000.00 10000.00 

602100 На початок періоду     

 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

  

10000.00 

 

-10000.00 

 

10000.00 

Х Загальне фінансування  10000.00 -10000.00 10000.00 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
 

 

 

 

 

 

1 



 

 
 
 
 
 
 
 
 

 
07557000000 

код бюджету 

 

 

 

 

 

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

Додаток 3 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 23 грудня 2021 року №    

(пункт 2) 

 

 

 

 

 
(грн) 

 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 

 

 

Код 

ФКВМБ 

 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 

 
Разом 

 

 

 
усього 

 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 
 

видатки 

розвитку 

 

 

 
усього 

 

 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 
 

видатки 

розвитку 

 

 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

 
0100000 

 
01 

 
Сільська рада (головний 

розпорядник) 

 
12,821,000.00 

 
12,771,500.00 

 
8,539,100.00 

 
1,029,700.00 

 
49,500.00 

 
11,248,473.53 

 
11,148,473.53 

 
100,000.00 

   
11,148,473.53 

 
24,069,473.53 

0110000 01 
 Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 
12,821,000.00 12,771,500.00 8,539,100.00 1,029,700.00 49,500.00 11,248,473.53 11,148,473.53 100,000.00 

  
11,148,473.53 24,069,473.53 

 

 

 
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 

 

 

 
11,356,500.00 

 

 

 
11,356,500.00 

 

 

 
8,527,100.00 

 

 

 
339,700.00 

  

 

 
64,000.00 

 

 

 
64,000.00 

    

 

 
64,000.00 

 

 

 
11,420,500.00 

0113210 3210 1050 
Організація проведення громадських 

робіт 
15,000.00 15,000.00 12,000.00 

        
15,000.00 

 
 

0113192 

 
 

3192 

 
 

1030 

Надання фінансової підтримки 

громадським об'єднанням ветеранів і 

осіб з інвалідністю, діяльність яких має 

соціальну спрямованість 

 
 

5000.00 

 
 

5000.00 

          
 

5,000.00 

 

0113242 
 

3242 
 

1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення 

 

62,000.00 

 

62,000.00 
          

62,000.00 

 

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 

 

1,190,000.00 

 

1,190,000.00 
  

690,000.00 
        

1,190,000.00 

 

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 

 

0117363 

 

7363 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

      

10,379,372.00 

 

10,379,372.00 

    

10,379,372.00 

 

10,379,372.00 

 

 

 

 
 

1 



 
 

 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 
 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 
Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 

 
Разом 

 
 

 
усього 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

 
усього 

 

 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 
оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 
0117367 

 

 
7367 

 

 
0490 

 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках реалізації заходів спрямованих 

на розвиток системи охорони здоров'я 

у сільській місцевості 

      

 
561,471.53 

 

 
561,471.53 

    

 
561,471.53 

 

 
561,471.53 

 
 

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 

 

0118340 

 

8340 

 

0540 
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

      

100,000.00 

  

100,000.00 

    

100,000.00 

 
0119800 

 
9800 

 
0180 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально- 

економічного розвитку регіонів 

 
5000.00 

 
5000.00 

          

5,000.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 
110,485,986.22 110,485,986.22 83,241,807.00 2,956,100.00 

 

12,456,456.15 11,491,256.15 965,200.00 
  

11,491,256.15 123,060,742.37 

 

0610000 

 

06 

 
Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

 

110,485,986.22 

 

110,485,986.22 

 

83,241,807.00 

 

2,956,100.00 

  

12,456,456.15 

 

11,491,256.15 

 

965,200.00 

   

11,491,256.15 

 

123,060,742.37 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14,880,160.00 14,880,160.00 10,778,087.00 658,460.00 
 

1,074,200.00 169,000.00 905,200.00 
  

169,000.00 15,954,360.00 

 
0611021 

 
1021 

 
0921 

 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

 
16,887,540.00 

 
16,887,540.00 

 
9,982,800.00 

 
2,209,540.00 

  
60,000.00 

  
60,000.00 

    
16,947,540.00 

 
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 

 
4,169,386.00 

 
4,169,386.00 

 
1,438,000.00 

   
2,790,276.00 

 
2,790,276.00 

    
2,790,276.00 

 
6,959,662.00 

 
 

0610160 

 
 

0160 

 
 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 
 

1,180,000.00 

 
 

1,180,000.00 

 
 

966,000.00 

         
 

1,180,000.00 

 

0611141 
 

1141 
 

0990 
Забезпечення діяльності інших закладів 

у сфері освіти 

 

1,410,000.00 

 

1,410,000.00 
 

984,700.00 
 

88,100.00 
        

1,410,000.00 

 

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 

результатів" 

      
 
 

167390.00 

 
 
 

167390.00 

    
 
 

167390.00 

 
 
 

167390.00 
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 
 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 
Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 

 
Разом 

 
 

 
усього 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

 
усього 

 

 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 
оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

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 

      
 
 

757,800.00 

 
 
 

757,800.00 

    
 
 

757,800.00 

 
 
 

757,800.00 

 
 

0611200 

 
 

1200 

 
 

0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

потребами 

 
 

30,600.00 

 
 

30,600.00 

 
 

25,020.00 

   
 

79,900.00 

 
 

79,900.00 

    
 

79,900.00 

 
 

238,800.00 

 

 
0611210 

 

 
1210 

 

 
0990 

Надання освіти за рахунок залишку 

коштів за субвенцією з державного 

бюджету місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки особам з 

особливими потребами 

 

 
467,000.22 

 

 
467,000.22 

 

 
382,700.00 

   

 
349,305.00 

 

 
349,305.00 

    

 
349,305.00 

 

 
816,305.22 

 
 

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) 

 

5,809,400.00 

 

5,809,400.00 

 

4,219,500.00 

 

279,500.00 
  

237,000.00 

 

177,000.00 
 

60,000.00 
  

10,000.00 

 

177,000.00 
 

6,046,400.00 
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 
 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 
Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 

 
Разом 

 
 

 
усього 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

 
усього 

 

 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 
оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
1010000 

 
10 

  

Відділ культури та туризму 

(відповідальний розпорядник) 

 
5,809,400.00 

 
5,809,400.00 

 
4,219,500.00 

 
279,500.00 

  
237,000.00 

 
177,000.00 

 
60,000.00 

  
10,000.00 

 
177,000.00 

 
6,046,400.00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1,249,200.00 1,249,200.00 940,400.00 64,100.00  30,000.00 30,000.00    30,000.00 1,279,200.00 

 

 
1010160 

 

 
0160 

 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 

 
532,500.00 

 

 
532,500.00 

 

 
401,000.00 

 

 
10,000.00 

  

 
57,000.00 

 

 
57,000.00 

    

 
57,000.00 

 

 
589,500.00 

 
1014060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

 
1,952,200.00 

 
1,952,200.00 

 
1,222,000.00 

 
205,400.00 

  
47,000.00 

 
47,000.00 

    
47,000.00 

 
1,999,200.00 

1011080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
2,075,500.00 2,075,500.00 1,656,100.00 

  
103,000.00 43,000.00 60,000.00 

 
10,000.00 43,000.00 2,178,500.00 

 

0800000 

 

08 

 
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я (головний 

розпорядник) 

 

5,464,900.00 

 

5,448,524.00 

 

2,884,400.00 

 

74,230.00 

        

5,314,700.00 

 

0810000 

 

08 

 
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я (відповідальний 

виконавець) 

 

5,464,900.00 

 

5,448,524.00 

 

2,884,400.00 

 

74,230.00 

        

5,314,700.00 

 
 

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 

 
407,324.00 

          
284,200.00 

 

0812152 
 

2152 
 

0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 

 

232,400.00 

 

232,400.00 
          

232,400.00 

 

0813032 
 

3032 
 

1070 
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку 

 

10700.00 

 

10700.00 
          

 
 
 

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 

 
 
 

74,230.00 

        
 
 

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 

 
 
 
 

223,400.00 

 
 
 
 

223,400.00 

          
 
 
 

223,400.00 
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Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 
 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 
Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 

 
Разом 

 
 

 
усього 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

 
усього 

 

 
у тому числі 

бюджет 

розвитку 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 
оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 
0810160 

 

 
0160 

 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 

 
656,300.00 

 

 
656,300.00 

 

 
514,700.00 

         

 
656,300.00 

 

3700000 

 

37 
 Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 

 

537,500.00 

 

537,500.00 

 

388,000.00 
   

271,900.00 

 

74,200.00 
    

271,900.00 

 

809,400.00 

 

3710000 

 

37 
 Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 

 

537,500.00 

 

537,500.00 

 

388,000.00 
   

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 

 
 

388,000.00 

   
 

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 135,118,786.22 135,052,910.22 99,272,807.00 4,339,530.00 49,500.00 24,213,829.68 22,890,929.68 1,125,200.00 
 

10,000.00 23,088,629.68 159,332,615.90 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
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Додаток 3.1 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 23 грудня 2021 року №    

 

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 спеціальному фонді сільської територіальної громади (бюджету розвитку), що утворився на 01.01.2021 року, зміни до розподілу видатків бюджету 

сільської територіальної громади в межах змін загального обсягу видатків ) 

 

07557000000 

код бюджету 

(грн) 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 
Код 

ТПКВК 

МБ  

 

 
Код 

ФКВМ 

Б 

 
Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 
Разом 

 

 

усього 

 

 
видатки 

споживання 

з них  

 
видатки 

розвитку 

 

 

усього 

 

 
у тому числі 

бюджет розвитку 

 

 
видатки 

споживання 

з них  

 
видатки 

розвитку 

 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

І. У межах змін до обсягу доходів  -266676.00 -266676.00 -17870.00 0.00 0.00 -10000.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 -10000.00 -276676.00 

 

0600000 

 

06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 

 

-250300.00 

 

-250300.00 

 

-17870.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

-10000.00 

 

-10000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

-10000.00 

 

-260300.00 

 
0610000 

 
06 

 
Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 

 
-250300.00 

 
-250300.00 

 
-17870.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
-10000.00 

 
-10000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
-10000.00 

 
-260300.00 

 

 
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 

 

-17,870.00 

   

 
-10000.00 

 

 
-10000.00 

    

 
-10000.00 

 

 
-260300.00 

 

0800000 

 

08 
 Відділ соціального захисту та охорони здоров'я 

(головний розпорядник) 

 

-16376.00 

 

-16376.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

-16376.00 

 

0810000 

 

08 
 Відділ соціального захисту та охорони здоров'я 

(відповідальний виконавець) 

 

-16376.00 

 

-16376.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

-16376.00 

 
0812144 

 
2144 

 
0763 

Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет 

 
 

-16376.00 

 
 

-16376.00 

    
 

0.00 

      
 

-16376.00 

ІІІ. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади в 

межах змін загального обсягу видатків 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

13830.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
0.00 0.00 0.00 11800.00 

 
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 
0.00 0.00 0.00 11800.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 
-11800.00 -11800.00 

         
-11800.00 

0611141 1141 0990 Забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти 11800.00 11800.00 
 

11800.00 
       

11800.00 

0800000 08 
 Відділ соціального захисту та охорони здоров'я 

(головний розпорядник) 
0.00 0.00 0.00 2030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0810000 08 
 Відділ соціального захисту та охорони здоров'я 

(відповідальний виконавець) 
0.00 0.00 0.00 2030.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 



 
0813104 

 
3104 

 
1020 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 

 

 
0.00 

   

 
2030.00 

        

 
0.00 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

УСЬОГО 

 

-266676.00 

 

-266676.00 

 

-17870.00 

 

13830.00 

 

0.00 

 

-10000.00 

 

-10000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

-10000.00 

 

-276676.00 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 7 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 23 грудня 2021 року №    

(пункт 3) 
 

 
07557000000 

код бюджету 
 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 

 

 
I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

 

 

 

 

 

(грн) 

 
Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

 

Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету -276676.00 

 
Субвенції з державного бюджету 0.00 

 
Субвенції з місцевого бюджету -276676.00 

 
41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та доступної 

загальної середньої освіти "Нова українська школа» за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету» 

 
-260300.00 

 
41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 
-16376.00 

 II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 0.00 

   

   

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: -276,676.00 

Х загальний фонд -276,676.00 

Х спеціальний фонд 0.00 
 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 
 

 

(грн) 

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 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

 
0119800 

 
9800 

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку регіонів 

 
5,000.00 

   0 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 
   0.00 
   0.00 

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 5,000.00 

Х Х загальний фонд 5,000.00 

Х Х спеціальний фонд 0.00 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети 
  

Про бюджет сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

 

07557000000 
(код бюджету) 

 

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 

частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України "Про місцеве 

самоврядування", сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 145 191 800 

гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 144 051 

800 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 140 000 

гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 145 191 

800гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 143 

996 200 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 195 

600 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 55 600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 55 600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської 

територіальної громади у розмірі 115 000 гривень, що становить 0,08 відсотків 

видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом; 

резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 50 

000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду місцевого 

бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 



3. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади 

на реалізацію місцевих програм у сумі 2 570 000 гривень згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

4. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 5 

до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної 

громади на 2022 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної громади 

належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, та 

трансферти, визначені статтею 97, 1032, 1033 , 1036 Бюджетного кодексу України 

(крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 

Бюджетного кодексу України); 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України та статтею 

72 Бюджетного кодексу України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України. 

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

сільської територіальної громади на 2022 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10 частини 

1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету сільської територіальної громади (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) 

згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 

Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, визначених 

частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу України, а кошти, 

отримані до спеціального фонду згідно з відповідними підпунктами абзацу 3 

пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на надання кредитів 

індивідуальним сільським забудовникам. 

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади 

видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

забезпечення продуктами харчування;оплату комунальних послуг та 

енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам; 



забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування; 

оплата енергосервісу. 

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати 

право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за рахунок 

коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування 

відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх поверненням до 

кінця поточного бюджетного періоду. 

10. Надати право фінансовому відділу сільської ради у разі внесення 

Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації 

враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису бюджету 

сільської територіальної громади на 2022 рік. 

11. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної 

громади на виконання норм Бюджетного кодексу України: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах 

встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов праці та розміру мінімальної заробітної плати; 

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 

газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 

видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у 

кошторисі. 

12. Надати право сільської голові за погодженням із постійною 

комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.: 



12.1. Здійснювати протягом 2022 року розподіл та перерозподіл обсягів 

субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих 

бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, 

нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад з наступним 

затвердженням на сесії Тур’є-Реметівської сільської ради. 

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у разі, якщо після 

прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади 

повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано 

бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного 

головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного 

розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення не 

припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг 

іншим головним розпорядником бюджету міської територіальної громади, 

якому це доручено. 

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у разі внесення змін до 

структури сільської ради та передачі повноважень головних розпорядників 

коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської 

ради. 

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних 

коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування, 

будівництво або реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких 

проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно- 

кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені 

в бюджеті сільської територіальної громади на 2022 рік. 

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у 

тому числі обсяги місцевих програм. 

13. Установити, що в процесі виконання бюджету сільської 

територіальної громади перерозподіл видатків за економічною класифікацією 

у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ 

сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника 

бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету. 

14. Установити, що при поданні пропозицій виконавчих органів 

сільської ради, депутатів, постійних депутатських комісій сільської ради та 

інших суб’єктів ініціативи, щодо виділення додаткових бюджетних 

призначень з бюджету сільської територіальної громади або надання пільг з 

оподаткування, в обов’язковому порядку ними подаються пропозиції, 

спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків 

бюджету сільської територіальної громади. 

15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

16. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 



17. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України 

рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та 

оприлюдненню на офіційному сайті Тур’є-Реметівської сільської ради в 

мережі Інтернет. 

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2022 рік" 

від 23 

 

 
  07557000000   

код бюджету 

 
Доходи бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік 

грудня 2021 року №    

 

 

 

 
( грн) 

 
 

Код 

 
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету 

 
 

Усього 

 
 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 
усього 

 

у тому числі бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 29,027,150.00 29,027,150.00   

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 
19,433,350.00 19,433,350.00 

  

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 19,433,350.00 19,433,350.00 
  

 
11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку у вигляді заробітної плати 

 
18,462,000.00 

 
18,462,000.00 

 
- 

 
- 

 
11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника податку інших ніж заробітна плата 

 
895,350.00 

 
895,350.00 

  

11010500 
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними особами 

за результатами річного декларування 
76,000.00 76,000.00 - - 

 

13000000 

 

Рентна плата та плата за використання інших природних ресурсів 

 

350,000.00 

 

350,000.00 

  

 
13010000 

 
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

 
350,000.00 

 
350,000.00 

  

 
13010100 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в частині 

деревини, заготовленої в порядку рубок головного користування 

 
150,000.00 

 
150,000.00 

  

 

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) 

 

200,000.00 

 

200,000.00 

  

14000000 

14040000 

Внутрішні податки на товари та послуги 831,200.00 831,200.00   

Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
831,200.00 831,200.00 

  

18000000 Місцеві податки 8,412,600.00 8,412,600.00   

18010000 Податок на майно 3,414,400.00 3,414,400.00   

 
18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

 
193,000.00 

 
193,000.00 

  

 
18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

 
125,000.00 

 
125,000.00 

  

 
18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

 
123,000.00 

 
123,000.00 

  

 
18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів  

нежитлової нерухомості 

 
565,000.00 

 
565,000.00 

  

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 1,438,400.00 1,438,400.00   

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 350,000.00 350,000.00   

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 275,000.00 275,000.00   

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 345,000.00 345,000.00   

18030000 Туристичний збір 398,200.00 398,200.00   

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 382,700.00 382,700.00   

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 15,500.00 15,500.00   

18050000 Єдиний податок 4,600,000.00 4,600,000.00   

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 200,000.00 200,000.00   

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 4,397,500.00 4,397,500.00   

 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у яких 

частка сільськогосподарського товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 75 відсотків` 

 

2,500.00 

 

2,500.00 

  

20000000 Неподаткові надходження 307,850.00 307,850.00   



21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 77,500.00 77,500.00   

21080000 Інші надходження 77,500.00 77,500.00   

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 7,500.00 7,500.00   

 
21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

 
70,000.00 

 
70,000.00 

  

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від некомерційної 

господарської діяльності 
61,350.00 61,350.00 

  

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 61,350.00 61,350.00   

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 10,000.00 10,000.00   

 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

 

51,350.00 

 

51,350.00 

  

22080000 
Надходження від орендної плати за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим державним майном 
169,000.00 169,000.00 

  

 
22080400 

Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній власності 

 
169,000.00 

 
169,000.00 

  

25000000 Власні надходження бюджетних установ   1,140,000.00  

25010000 
Надходження від плати з послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно із законодавством 
- 

 
1,140,000.00 

 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами згідно з іх 

основною діяльністю 

  
1,140,000.00 

 

 
Усього доходів (без урахування трансфертів) 29,335,000.00 29,335,000.00 

  

40000000 Офіційні трансферти 114,716,800.00 114,716,800.00   

41000000 Від органів державного управління 114,716,800.00 114,716,800.00   

41020000 Дотації з державного бюджету 28,786,900.00 28,786,900.00   

41020100 Базова дотація 28,786,900.00 28,786,900.00   

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 83,130,300.00 83,130,300.00   

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 83,130,300.00 83,130,300.00   

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1,539,200.00 1,539,200.00   

 

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 

 

1,241,000.00 

 

1,241,000.00 

  

 

 
41040500 

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок 

відповідної додаткової дотації 

 

 
298200.00 

 

 
298200.00 

  

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1260400.00 1260400.00 0 0 

41051000 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 
1035300.00 1035300.00 

  

 
41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

 
225100.00 

 
225100.00 

  
0 

Х Разом доходів 145,191,800.00 144,051,800.00 1,140,000.00 0.00 



 
до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2022 рік" 

Додаток 2 

 

 
від 23 грудня 2021 року №   

 

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

07557000000 
код бюджету 

(грн) 

 

Код 

 

Найменування згідно з 

Класифікацією фінансування 

бюджету 

 

Усього 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування  -55600.00 55600.00 55600.00 

 
208000 

Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 

  
-55600.00 

 
55600.00 

 
55600.00 

 

208400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  

-55600.00 

 

55600.00 

 

55600.00 

Х Загальне фінансування 
 

-55600.00 55600.00 55600.00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

 

600000 
Фінансування за активними 

операціями 

  

-55600.00 

 

55600.00 

 

55600.00 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 
 

-55600.00 55600.00 55600.00 

 

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  

-55600.00 

 

55600.00 

 

55600.00 

Х Загальне фінансування 
 

-55600.00 55600.00 55600.00 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 



 
Додаток 3 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2022 рік" 

 

 

 

 

 

07557000000 

код бюджету 

 

 

 

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

 
від 23 грудня 2021 року № -   

 

 
(пункт 2) 

 

 

 

 

 
(грн) 

 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 

 

 

Код 

ФКВМБ 

 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 

 
Разом 

 

 

 
усього 

 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 
 

видатки 

розвитку 

 

 

 
усього 

 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 
 

видатки 

розвитку 

 

 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 

оплата праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

 
0100000 

 
01 

 
Сільська рада (головний 

розпорядник) 

 
14,182,800.00 

 
14,182,800.00 

 
10,105,000.00 

 
1,100,000.00 

        
14,182,800.00 

0110000 01 
 Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 
14,182,800.00 14,182,800.00 10,105,000.00 1,100,000.00 

       
14,182,800.00 

 

 

 
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 

 

 

 
13,082,800.00 

 

 

 
13,082,800.00 

 

 

 
10,105,000.00 

 

 

 
400,000.00 

        

 

 
13,082,800.00 

 

0116030 
 

6030 
 

0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 

 

1,000,000.00 

 

1,000,000.00 
  

700,000.00 
        

1,000,000.00 

 

0116090 
 

6090 
 

0620 
Інша діяльність у сфері житлово- 

комунального господарства 

 

20,000.00 

 

20,000.00 
          

20,000.00 

 
 

0117461 

 
 

7461 

 
 

0456 

Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури зарахунок коштів 

місцевого бюджету 

 
 

80,000.00 

 
 

80,000.00 

          
 

80,000.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 
118,513,900.00 118,513,900.00 91,860,300.00 3,430,000.00 

 
1,049,200.00 55,600.00 993,600.00 

  
55,600.00 118,099,100.00 

 

0610000 

 

06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

 

118,513,900.00 

 

118,513,900.00 

 

91,860,300.00 

 

3,430,000.00 
  

1,049,200.00 

 

55,600.00 

 

993,600.00 
   

55,600.00 

 

118,099,100.00 

 
 

0610160 

 
 

0160 

 
 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 
 

1,464,000.00 

 
 

1,464,000.00 

 
 

1,200,000.00 

         
 

1,464,000.00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14,410,000.00 14,410,000.00 10,400,000.00 780,000.00 
 

993,600.00 
 

993,600.00 
   

15,403,600.00 

 

0611021 
 

1021 
 

0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

 

16,967,000.00 

 

16,967,000.00 
 

10,207,000.00 
 

2,600,000.00 
        

16,967,000.00 

 

0611031 
 

1031 
 

0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

 

83,130,300.00 

 

83,130,300.00 
 

68,083,800.00 
         

83,130,300.00 

 

 

 
 

 
1 



 
 

 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 
 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 
Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 

 
Разом 

 
 

 
усього 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

 
усього 

 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

оплата праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

0611141 
 

1141 
 

0990 
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 

 

1,337,800.00 

 

1,337,800.00 
 

990,000.00 
 

50,000.00 
        

1,337,800.00 

 
0611152 

 
1152 

 
0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції 

 
1,035,300.00 

 
1,035,300.00 

 
840,600.00 

         
1,035,300.00 

 
 

0611200 

 
 

1200 

 
 

0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

потребами 

 
 

169,500.00 

 
 

169,500.00 

 
 

138,900.00 

   
 

55,600.00 

 
 

55,600.00 

    
 

55,600.00 

 
 

225,100.00 

 

0800000 

 

08 

 
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я (головний 

розпорядник) 

 

5,295,000.00 

 

5,295,000.00 

 

2,350,000.00 

 

90,000.00 

        

5,295,000.00 

 

0810000 

 

08 

 
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я (відповідальний 

виконавець) 

 

5,295,000.00 

 

5,295,000.00 

 

2,350,000.00 

 

90,000.00 

        

5,295,000.00 

 

 
0810160 

 

 
0160 

 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 

 
695,000.00 

 

 
695,000.00 

 

 
535,000.00 

         

 
695,000.00 

 
 

0812111 

 
 

2111 

 
 

0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико- 

санітарної) допомоги 

 
 

1,000,000.00 

 
 

1,000,000.00 

          
 

1,000,000.00 

 

0812152 
 

2152 
 

0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 

 

250,000.00 

 

250,000.00 
          

250,000.00 

 
 
 

0813104 

 
 
 

3104 

 
 
 

1020 

Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв'язку 

з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю 

 
 
 

3,050,000.00 

 
 
 

3,050,000.00 

 
 
 

2,350,000.00 

 
 
 

90,000.00 

        
 
 

3,050,000.00 

 
 
 
 

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 

 
 
 
 

250,000.00 

 
 
 
 

250,000.00 

          
 
 
 

250,000.00 

 

0813242 

 

3242 

 

1090 

 
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

 

50,000.00 

 

50,000.00 

          

50,000.00 

 

1000000 

 

10 
 Відділ культури та туризму 

(головний розпорядник) 

 

5,259,500.00 

 

5,259,500.00 

 

3,915,000.00 

 

344,500.00 
  

146,400.00 
  

146,400.00 

 

120,000.00 
   

5,405,900.00 

 
 
 
 
 

2 



 
 

 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 
 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 
Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 

 
Разом 

 
 

 
усього 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

 
усього 

 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

видатки 

розвитку 

 
 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

оплата праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
1010000 

 
10 

  

Відділ культури та туризму 

(відповідальний розпорядник) 

 
5,259,500.00 

 
5,259,500.00 

 
3,915,000.00 

 
344,500.00 

  
146,400.00 

  
146,400.00 

 
120,000.00 

   
5,405,900.00 

 

 
1010160 

 

 
0160 

 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 

 
704,500.00 

 

 
704,500.00 

 

 
535,000.00 

 

 
14,500.00 

        

 
704,500.00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1,350,000.00 1,350,000.00 980,000.00 100,000.00        1,350,000.00 

 
1014060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

 
1,480,000.00 

 
1,480,000.00 

 
1,000,000.00 

 
230,000.00 

        
1,480,000.00 

1011080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
1,725,000.00 1,725,000.00 1,400,000.00 

  
146,400.00 

 
146,400.00 120,000.00 

  
1,871,400.00 

 

3700000 

 

37 
 Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 

 

745,000.00 

 

695,000.00 

 

535,000.00 
         

745,000.00 

 

3710000 

 

37 
 Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 

 

745,000.00 

 

695,000.00 

 

535,000.00 
         

745,000.00 

 
 

3710160 

 
 

0160 

 
 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 
 

695,000.00 

 
 

695,000.00 

 
 

535,000.00 

         
 

695,000.00 

 
3718710 

 
8710 

 
0133 

 
Резервний фонд місцевого бюджету 

 
50000.00 

           
50,000.00 

Х Х Х УСЬОГО 143,996,200.00 143,946,200.00 108,765,300.00 4,964,500.00 
 

1,195,600.00 55,600.00 1,140,000.00 120,000.00 
 

55,600.00 145,191,800.00 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

3 



 

 
до рішення сільської ради "Про бюджет 

територіальної громади на 2022 рік" 

Додаток 4 

сільської 

 

 
07557000000 

(код бюджету) 

 

Зміни до розподілу витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році 

 

 

 

 
гривень 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

Код 

Функціонал 

ьної 

класифікації 

Найменування головного розпорядника коштів місцевого 

бюджету/ відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною класифікацією видатків та 

 
Найменування місцевої програми 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

програму 

 
Усього 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 
усього 

у тому числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 01  Сільська рада (головний розпорядник)   1,020,000.00 1,020,000.00 0 0 

0100000 01  Сільська рада (відповідальний виконавець)   1,020,000.00 1,020,000.00 0 0 

 
0116030 

 
6030 

 
0620 

 
Організація благоустрою населених пунктів 

"Програма благоустрою населених пунктів сільської ради на 2021-2022 

роки" 

Рішення № 71 від 

25.04.2021 (зі 

змінами) 

 
1,000,000.00 

 
1,000,000.00 

  

 
0116030 

 
6090 

 
0620 

Інша діяльність у сфері житлово- 

комунального господарства 

 
Програма " Ефективного використання майна комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки." 

 
Рішення № 72 від 

25.03.2021 

 
20,000.00 

 
20,000.00 

  

 
0800000 

 
08 

 
Відділ соціального захисту та охорони здоров'я 

(головний розпорядник) 

   
1,550,000.00 

 
1,550,000.00 

  

 

0810000 

 

08 

 
Відділ соціального захисту та охорони здоров'я 

(відповідальний виконавець) 

   

1,550,000.00 

 

1,550,000.00 

  

 

 
0812111 

 

 
2111 

 

 
0726 

 
Первинна медична допомога населенню, що надається 

центрами первинної медичної (медико-санітарної) 

допомоги 

 
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» на 2022 рік 

 

 
Рішення № від 

23.12.2021 

 

 
1,000,000.00 

 

 
1,000,000.00 

  

 

 
0812152 

 

 
2152 

 

 
0763 

 

 
Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я 

 
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» на 2022 рік 

 
 

Рішення № від 

23.12.2021 

 

 
250,000.00 

 

 
250,000.00 

  

 

 
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 

 

"Програма 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» на 2022 рік 

 
 

Рішення № від 

23.12.2021 

 

 
250,000.00 

 

 
250,000.00 

  

 
0113242 

 
3242 

 
1090 

Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення 

"Програма соціального захисту найменш захищених верств населення на 

2021 рік" 

Рішення № від 

23.12.2021 

 
50,000.00 

 
50,000.00 

  

РАЗОМ      2,570,000.00 2,570,000.00 0 0 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



до рішення сільської ради "Про бюджет 

територіальної громади на 2022 рік" 

 

сільської 

від 23 грудня 2021 року №   
 

 
07557000000 

код бюджету 
 

 

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік 

 

 
I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

 

 

 

 

 

(грн) 

 
Код Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

 

Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 114716800.00 

 
Субвенції з державного бюджету 111917200.00 

41020100 Базова дотація 28786900.00 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам 83130300.00 

 
Субвенції з місцевого бюджету 2799600.00 

 
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 

 
1241000.00 

 

 
41040500 

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за 

рахунок відповідних місцевих бюджетів за рахунок відповідної додаткової 

дотації 

 

 
298200.00 

 

41051000 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 

 

1035300.00 

 
41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 
225100.00 

 II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 0.00 

   

   

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 114,716,800.00 

Х загальний фонд 114,716,800.00 

Х спеціальний фонд 0.00 
 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 
 

 

(грн) 

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 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 
   0 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 



   0.00 



   0.00 

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 0.00 

Х Х загальний фонд 0.00 

Х Х спеціальний фонд 0.00 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
Дванадцята сесія VIII скликання 

 
РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

 

 

Про Програму соціального захисту 

найменш захищених верств населення 

Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік 

 
Розглянувши та обговоривши Програму соціального захисту найменш 

захищених верств населення Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік, відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве 

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

 

ВИРІШИЛА: 
 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

1. Затвердити Програму соціального захисту найменш захищених верств 

населення Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік (далі 

– Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на її 

фінансування в 2022 році. 

3. Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради 

про хід виконання даної Програми інформувати сільську раду до 01 грудня 2022 

року. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

   №    

 

Програма 

соціального захисту найменш захищених верств населення 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік 

 
1. Зміст програми 

 
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачається надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам у 

зв’язку з виплатою допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих, не 

зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як безробітні. 

 
2. Мета, строки дії програми 

 
Часткове розв’язання матеріальної проблеми осіб, які здійснюють поховання 

померлих. 

Програма буде виконуватись протягом 2022 року. 

 
3. Фінансове забезпечення програми 

 
Орієнтовний обсяг фінансування програми з сільського бюджету 50000 

гривень. 

Допомога на поховання однієї особи затверджена в сумі 2000 гривень. 

 
4. Організаційне забезпечення програми 

 
Виконання Програми здійснює відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Тур’є - Реметівської сільської ради. Контроль за виконанням 

даної програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
Назва Програми: Програма соціального захисту найменш захищених верств 

населення Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік 

Підстава для розроблення: Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Замовник або координатор: відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров’я Тур’я-Реметівської сільської ради. 

Мета програми: Часткове розв’язання матеріальної проблеми осіб, які 

здійснюють поховання померлих. 

Строк дії Програми: 2022 рік. 

Загальні обсяги фінансування Програми: Видатки з сільського бюджету в 

сумі 50,0 тис. грн. 

Очікувані результати виконання: Часткове розв’язання матеріальної проблеми 

осіб, які здійснюють поховання померлих. 

Контроль за виконанням постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Дванадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

Тур’ї Ремети 
  

 

 

Про затвердження Програми про 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 на 2022 рік 

 
З метою створення належного соціального захисту та умов догляду для 

громадян, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги, відповідно до Закону України “Про соціальні послуги”, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 “Про затвердження 

порядку призначення і виплати компенсації фізичним особам, які надають 

соціальні послуги” та Постанови Кабіінету Міністрів України від 23.09.2020 року 

№ 859 “Деякі питання призначення і виплати компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з догляду на непрофесійній основі”, у відповідності до 

п. 22 ст. 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму про 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 на 2022 рік, згідно додатку. 

 

2. Контроль за виконанням даного 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 

Дванадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

Тур’ї Ремети 
  

 

 
 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного 

розвитку Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2022 рік 

 
Розглянувши та обговоривши Програму соціально-економічного розвитку 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік, відповідно до статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

2. При формуванні сільського бюджету на 2022 рік, передбачити кошти в 

межах фінансового ресурсу на реалізацію даної Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з питань 

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

міжнародного співробітництва. 

 
 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

1. Затвердити Програму соціально-економічного розвитку Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2022 рік (далі – Програма), що додається. 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Дванадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про затвердження Програми 

розвитку культури Тур`є- 

Реметівської сільської ради 

на 2022-2024 роки 
 

 

    Відповідно до частини 1 пункту 30 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою покращення організаційного, нормативно- 

правового, кадрового, матеріально-технічного, фінансового, науково- 

методичного, інформаційного забезпечення сфери культури, широких верств 

населення Тур`є-Реметівської сільської територіальної громади, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму розвитку культури Тур`є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (додається). 

2. Фінансовому відділу сільської ради (Левко О. В.) при формуванні 

бюджету сільської ради передбачити видатки на реалізацію заходів Програми. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ПАСПОРТ 

програми розвитку культури 

у Тур’є-Реметівській територіальній громаді 

на 2022-2024 роки 

 

 

1 Ініціатор розроблення Програми Відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа про схвалення 

проекту Програми 

Рішення сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради . 

3 Розробник Програми Відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

5 Учасники Програми Структурні підрозділи відділу 

культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

6 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

Програма розрахована на три роки 

7 Основні напрямки Програми Збереження мережі закладів культури 

та кадрового потенціалу; надання 

якісних культурних послух для різних 

верств населення громади; 

відродження, збереження, 

популяризація та розвиток культурних 

традицій громади; естетичне та 

духовне виховання дітей та юнацтва, 

підтримка обдарованої молоді. 

8 Джерела фінансування Державний бюджет, місцевий бюджет 

(в межах кошторисних призначень на 

2022-2024 роки), інші джерела не 

заборонені Законом України. 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Дванадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 
 

Про затвердження Програми 

розвитку туризму на 

території Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 
 

 

Відповідно до частини 1 пункту 30 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, законах України „Про туризм”, „Про курорти”, 

розпорядженні Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р 

„Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів”,    з метою створення 

конкурентоспроможного туристичного продукту, здатного максимально 

задовольнити туристичні потреби населення громади, Тур`є-Реметівська сільська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку туризму на території Тур`є-Реметівської 

сільської територіальної громади на 2022-2024 роки (додається). 

2. Фінансовому відділу сільської ради (Левко О. В.) при формуванні 

бюджету сільської ради передбачити видатки на реалізацію заходів Програми. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ПАСПОРТ 

програми розвитку туризму 

у Тур’є-Реметівській територіальній громаді 

на 2022-2024 роки 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

2. Розробник Програми Відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

4. Учасники Програми Структурні підрозділи відділу 

культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

5. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

Програма розрахована на три роки 

6. Основні напрямки Програми Збільшення кількості туристів, 

сформований конкурентоздатний 

туристичний продукт та забезпечена 

системна промоція дестинації. 

Вдосконалена туристична 

інфраструктура, рівень сервісу, 

забезпеченість кадрами та координація 

дій влади, бізнесу та громадських 

організацій. 

7. Джерела фінансування Державний бюджет, місцевий бюджет 

(в межах кошторисних призначень на 

2022-2024 роки), інші джерела не 

заборонені Законом України. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  №   

 

І. Загальні положення 
 

Програма розвитку туризму на території Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Програми) базується на 

Конституції України, законах України "Про туризм", "Про курорти", 

розпорядженні Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р "Про 

схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів" і передбачає вдосконалення 

реалізації державної політики у сфері туризму, збереження та подальший 

розвиток культурного потенціалу в громаді, збереження історичних цінностей, 

масового відпочинку, культурного обслуговування населення та розвитку вело 

туризму. 

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки та 

соціальної сфери. Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної 

діяльності має тенденцію до перетворення у важливий чинник підвищення якості 

життя в громаді, створення додаткових робочих місць, наповнення місцевого 

бюджету та підвищення авторитету Турянщини як на внутрішньому, так і на 

міжнародному туристичних ринках. Туризм істотно впливає на такі сектори 

економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське господарство, 

виробництво товарів широкого вжитку і є одним з найбільш перспективних 

напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, важливими 

факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та історико- 

культурний потенціал регіону. Тур’є-Реметівська громада має для цього одні з 

найкращих в Україні умови, наявність унікальних у всеукраїнському і 

європейському масштабах культурних та природних об’єктів: поля та луки в 

низовині, пологі схили вкриті лісом, переважно букової породи, є осередки дуба, 

берези, дугласії, модрини, смереки, граба, багато різноманітних диких тварин, 

гори-самородки вкриті лісами, які займають велику частину території громади, 

тут розташована відома полонина Руна (1482 метри над рівнем моря).   Проте, цей 

потенціал не використовується туристами. Перешкодами на шляху до 

перетворення туристичної сфери громади у сучасну галузь економіки є 

недостатній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, нестача закладів 

розміщення туристів різних стандартів (готелів, мотелів, хостелів, кемпінгів), 

відсутність індустрії відпочинку та розваг, не облаштовані місця короткочасного 

відпочинку туристів, в деяких місцевостях незадовільний стан доріг, відсутність 

під’їздів до багатьох популярних туристичних об’єктів, не розроблені дієві 



програми їх збереження та пристосування для потреб туристів, недостатня 

забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими спеціалістами, 

неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення екологічної 

безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу, відсутність системного 

рекламного та інформаційного забезпечення та слабке лобіювання потреб громади 

на обласному рівні. Вкрай недостатньо використовується потенціал розвитку 

туризму в сільській місцевості, як один із чинників збільшення безробіття у селах. 

Усе це зумовлює необхідність прийняття Програми. Ця Програма покликана 

стати концептуальною базою трирічного розвитку туризму у громаді як 

високорентабельної галузі економіки, важливого засобу культурного та 

духовного виховання жителів та гостей громади. Враховуючи масштабність 

поставлених завдань, Програма потребує потужного фінансування як з 

державного, обласного, так і з місцевого бюджету Тур’є-Реметівської 

територіальної громади, а також коштів з позабюджетних надходжень. 

ІІ. Мета програми 

 

 
Основною метою Програми є створення конкурентоспроможного 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні потреби 

населення громади, забезпечити на цій основі комплексний розвиток громади за 

умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини. 

Оптимізація використання туристичних ресурсів, подальше формування 

туристичного продукту, забезпечення зростання надходжень до бюджетів усіх 

рівнів сприятиме соціально-економічному розвитку громади. 

 

 
ІІІ. Завдання програми 

 

 
Основними завданнями Програми є: 

- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді; 

- підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць; 

- популяризація історії та культури краю; 

- залучення інвестицій у туристичну галузь; 

- ефективне просування туристичного продукту; 



- впорядкування і модернізація туристичних об’єктів громади; 

- розробка та впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням 

історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної та іншої 

тематики. 

Програмою визначаються такі напрями розвитку туризму: 

- створення досконалої системи управління галуззю; 

- розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму; 

- ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико- 

культурної спадщини та необхідність їх збереження; 

- організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку галузі; 

- відтворення народних традицій та ремесел; 

- забезпечення здійснення організаційно-правових заходів контролю. 

 

 
IV. Термін дії Програми 

Термін дії програми 2022 - 2024 роки. 

 

 
V. Очікувані результати, ефективність Програми 

Реалізація зазначених завдань та напрямів дозволить покращити у 

територіальній громаді роботу туризму. Завдяки туристичній галузі, як виду 

економічної діяльності, здійснюватиметься ефективне та раціональне 

використання природно-заповідних територій місцевого значення та об’єктів 

історико-культурної спадщини з одночасним їх збереженням і відновленням. 

Реалізація Програми забезпечить: 

- перетворення та утвердження територіальної громади, як одного з 

провідних в історико-пізнавальному та відпочинковому туризмі, з добре 

розвинутою туристичною інфраструктурою, привабливою для вітчизняного та 

зарубіжного туризму; 

- впорядкування використання туристичних ресурсів; 

- доступність туристичних послуг для всіх категорій населення; 



- формування позитивного туристичного іміджу громади; 

- збереження та раціональне використання цінних туристичних ресурсів; 

- підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму 

об’єктів історико-культурної спадщини; 

- підвищення якості обслуговування туристів; 

- підтримку народних промислів та ремесел; 

- упорядкування інформаційного простору; 

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

 
VI. Фінансове забезпечення програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

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

коштів, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування 

програми – 490,0 тис. грн. (чотириста дев’яносто тисяч) гривень на 2022-2024 роки 

згідно з переліком завдань і заходів Програми. 



 

 
Перелік завдань і заходів Програми 

Додаток 

до Програми 

 

 
 

№ 

з/ 

п 

Перелік 

заходів 

Програми 

Строк 

виконан 

ня 

Виконав 

ці 

Джерела 

фінансуван 

ня 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн., у 

тому числі 

Всьог 

о: 

2022 2023 2024 

1. Розроблення 

та постійне 

поповнення 

вкладки 

Туризм на 

офіційному 

веб-сайті 

Тур’є- 

Реметівської 

сільської 

територіальн 

ої громади 

постійно Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий - - - - 

2. Забезпечення 

сталого 

розвитку 

туристичної 

галузі в 

громаді. 

Сприяння в 

організації 

виготовлення 

та реалізації 

сувенірної 

продукції 

постійно Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий 40,0 10,0 15,0 15,0 

3. Створення 

Туристично- 

інформаційн 

ого центру на 

базі 

сільських 

клубів або 

2022- 

2024 

роки 

Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий 100,0 35,0 35,0 30,0 



 бібліотек.        

4. Популяризац 
ія історії та 

культури 

краю. 

Організація 

інфотурів, 

екскурсій, 

тощо 

постійно Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий 30,0 10,0 10,0 10,0 

5. Виготовленн 

я 

інформаційн 

их табличок 

та вказівних 

знаків по 

туристичних 

маршрутах 

Тур’є- 

Реметівської 

громади 

постійно Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий 50,0 20,0 15,0 15,0 

6. Залучення 

молоді до 

активних 

занять 

туризмом. 

Проведення 

міських 

змагань 

юних 

туристів- 

краєзнавців 

та молоді. 

2022- 

2024 

роки 

Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий 60,0 20,0 20,0 20,0 

7. Розробка та 

впровадженн 

я нових 

туристичних 

маршрутів 

постійно Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий 60,0 20,0 20,0 20,0 

8. Виготовленн 

я, розробка 

буклетів та 

відеоматеріа 

лів 

постійно Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий 60,0 20,0 20,0 20,0 



 туристичних 

об’єктів та 

маршрутів 

       

9.  
Облаштуван 

ня 

сувенірного 

куточку "З 

любов’ю з 

Турянщини" 

при 

сільських 

клубах чи 

бібліотеках 

2022- 

2024 

роки 

Відділ 

культури 

та 

туризму 

Місцевий 90,0 30,0 30,0 30,0 

 Всього:    490,0 165, 

0 

165, 

0 

160, 

0 
 

 

 

 
 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  _ №   

 

І. Загальні положення 

Програму розвитку культури в Тур’є-Реметівській сільській раді на 2022- 

2024 роки (далі – Програма) розроблено з метою забезпечення належного 

функціонування закладів культури громади та проведення культурно- мистецьких 

заходів. 

Ця Програма базується на Конституції України, законах України «Про 

культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту» та 

передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, 

збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, розвиток 

культурних традицій громади, збереження історичних та культурних цінностей, 

забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, створення 

максимально сприятливих умов для творчого формування особистості, розкриття 

її здібностей, задоволення духовних і естетичних проблем, відродження народної 

творчості та популяризації національних звичаїв і обрядів, організацію 

змістовного дозвілля, масового відпочинку та культурного обслуговування 

населення. 

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що, не зважаючи на 

складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури, кадровий 

потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, художньої 

творчості. У Тур’є-Реметівській сільській територіальній громаді станом на 

01.12.2021 року діє комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради» яка включає в себе 10 бібліотек-філій, 13 клубних закладів, 1 

школу мистецтв. 

Впродовж останніх років робота закладів культури громади спрямовувалась 

на адаптацію сфери культури до нових соціально-економічних умов. Зусиллями 

органів місцевого самоврядування вдалося зберегти мережу закладів культури і 

бібліотек, забезпечити підтримку діяльності аматорських колективів Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

Проте, галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і 

творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно 

динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити 

надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх тривалість 

в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку нових видів, 



жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без яких суспільство, 

нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи. 

Потребує переформатування та переоснащення діяльність всіх клубних 

закладів для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів. 

На часі – величезний пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, 

репрезентації кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі 

побутової. 

Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності 

аматорського мистецтва, перш за все оплата творчої праці, забезпечення 

музичними інструментами, транспортом, відповідними комунальними 

стандартами закладів культури. Існує низка проблем та першочергових завдань, 

які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації. 

Стан матеріально-технічного забезпечення закладів культури, особливо на 

селі, залишається складним. 

Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими 

надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно вирішити 

питання доступності електронних наукових, художніх та періодичних видань. 

В умовах обмеженого фінансування галузі накопичилося ряд проблем, що 

потребують невідкладного вирішення. На низькому рівні знаходиться 

організаторська робота серед молоді по культурному вихованню, залученню її до 

участі у культурному житті села. Необхідність збереження і розвиток кадрового 

потенціалу, забезпечення належних соціальних умов для працівників культури, 

адже низька заробітна плата, зниження соціального статусу й престижу 

культурно-мистецьких професій, недостатня матеріально-технічна база закладів 

культури - все це значно ускладнює залучення до роботи у культурі молодих, 

кваліфікованих   фахівців. Наслідком цього є тенденція до старіння кадрів і 

зниження їх фахового рівня, а також значної плинності кадрів. 

Все це зумовлює необхідність прийняття Програми. 

 

 
ІІ. Мета програми 

 

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток 

духовних здобутків, звичаїв та традицій нашого народу, кращих традиційних 

цінностей нашого краю. 



Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів 

підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, 

підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, 

об’єднань. 

ІІІ. Завдання програми 

 
 

Основними завданнями Програми є: 

- створення умов для належного функціонування базової мережі закладів 

культури; 

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору 

громади, збереження нематеріальної спадщини; 

- збереження культурної спадщини; 

- інформатизація культурної сфери; 

- здійснення технічного переоснащення закладів культури; 

- надання підтримки майстрам - аматорам; 

- розширення напрямків міжмуніципальної культурної співпраці з метою 

створення позитивного та привабливого іміджу громади; 

- створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти 

(зокрема, для соціально-незахищених категорій дітей, молоді); 

- визначення культурного розвитку громади одним з пріоритетних напрямів 

діяльності органів місцевого самоврядування; 

- координація діяльності закладів культури та освіти у вирішенні питань 

організації культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, створення та 

реалізації спільних проектів, покращення матеріально-технічного стану 

сільських закладів культури; 

- забезпечення постійного контролю щодо виконання у закладах культури 

вимог пожежної безпеки, охорони праці, забезпечення вільного доступу 

осіб з обмеженими фізичними можливостями 

- збереження та популяризація історико-культурної спадщини; 

- створення належних умов для зберігання та поповнення музейного фонду; 

- впровадження сучасних інформаційних, інтелектуальних технологій у 

музеї; 

- стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема, 

коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів; 

 

IV. Термін дії Програми 

 

 
Термін дії програми 2022-2024 роки. 



V. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

 
Виконання Програми дасть змогу: 

- зберегти функціонування діючої мережі закладів культури; 

- підвищити рівень культурного обслуговування громадян, забезпечити їх 

доступ до культурних надбань, розширити спектр надання культурно- 

дозвіллєвих послуг населенню, зокрема молоді; 

- створити сприятливі умови для розвитку культури у Тур’є-Реметівській 

громаді; 

- розширити доступ до історико-культурних цінностей краю; 

- поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 

- забезпечити подальший розвиток аматорських колективів, втілення нових 

культурних проектів; 

- сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних 

ремесел; 

- забезпечити повноцінне функціонування закладів культури; 

- підвищений рівень зацікавленості дітей та молоді діяльністю клубних 

закладів; 

- підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення 

щодо клубних формувань та їх спеціалізації; 

- забезпечити надання якісного культурного продукту; 

- створити сприятливі умови в організації якісного змістовного дозвілля 

жителів сільської територіальної громади; 

- покращити матеріально-технічну базу клубних закладів; 

- підвищити кваліфікацію професійних працівників галузі культури, 

формувати професійну майстерність; 

- стимулювати діяльність та визнання суспільством молодих талановитих 

митців; 

- створити сприятливі умови навчання дітей, юнацтва та підготовку 

майбутніх митців. 

 

VI. Фінансове забезпечення програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

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

коштів, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування 

програми – 5525,0 тис. грн. (п’ять мільйонів п’ятсот двадцять п’ять тисяч) гривень 

на 2022-2024 роки, згідно з переліком завдань і заходів Програми. 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Дванадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

Тур’ї Ремети №    
 

Про Програму фінансової підтримки 

комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» та 

відшкодування витрат, пов’язаних з 

відпуском лікарських засобів на 2022 рік 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв'язку з необхідністю налагодження ефективного функціонування 

системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики - 

сімейної медицини, розглянувши та обговоривши Програму фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Перечинський Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» на 2022 рік, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Ужгородської районної ради» на 2022 рік, що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради вишукати можливість щодо 

фінансування заходів Програми. 

3. Директору комунального некомерційного підприємства «Перечинський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» 

Малишко Ю. Ю. забезпечити реалізацію заходів Програми, про що інформувати 

сільську раду до 15 січня 2023 року. 

 
 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

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

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



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  №    
 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» та відшкодування витрат пов’язаних з 

відпуском лікарських засобів на 2022 рік 

 

1. Загальні положення 

Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини 

(далі – ЗПСМ). 

На території Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення якості та 

ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико-санітарної 

допомоги до кожного мешканця, поліпшення демографічної ситуації, 

раціонального використання ресурсів охорони здоров'я. 

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної допомоги 

припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а питома вага 

чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед лікарів галузі 

охорони здоров’я становить тільки 30-50 відсотків. 

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті 

кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає 

можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та благополуччя, 

перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і кожної територіальної 

одиниці окремо. 

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної первинної медичної 

допомоги населенню територіальної громади. 

 

2. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 

високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини. 

Для досягнення мети Програми комунальним некомерційним 

підприємством «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» (далі - Центр) забезпечується: 

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної допомоги 

населенню; 

- організація права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної 

медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; 



- надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством 

порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі гострого 

розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не потребують екстреної, 

вторинної (спеціалізованої) або третинної (високоспеціалізованої) медичної 

допомоги; 

- проведення профілактичних щеплень; 

- планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 

пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення лікування 

хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів; 

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, 

отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо 

ведення здорового способу життя; 

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 

видачею листків непрацездатності; 

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою 

працездатності; 

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної роботи 

серед населення щодо формування здорового способу життя; 

- організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними засобами 

населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до фінансового  

бюджетного забезпечення; 

- скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування окремих 

захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та 

законодавством; 

- визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у 

лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та 

транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та 

якісною медичною допомогою; 

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників Центру; 

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 

медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та 

прекурсорів), обладнання та інвентарю; 

- надання платних послуг із медичного обслуговування населення відповідно 

до чинного законодавства України; 

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, спрямованих 

на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, моральну підтримку 

членів їх сімей; 

- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають 

первинну медичну допомогу на території громади; 

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково- 

практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

- інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань. 



3. Загальна характеристика комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» 

Центр створений для надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню. Обслуговує 16080 чоловік; 10321 дорослого населення,5759 дітей. 

Виробнича потужність 256 відвідувань в зміну. 

До складу Центру входять наступні структурні підрозділи: 

- 6 амбулаторій ЗПСМ; 

- 8 фельдшерсько-акушерських пунктів; 

Кількість штатних посад становить 68,25 одиниць, в т. ч.: 

лікарі - 12,25 шт. од.; 

середній медичний персонал  - 28,5 шт. од.; 

молодший медичний персонал  - 7,5 шт. од.; 

інший персонал - 20,0 шт. од. 

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми 

 

Мережа Центру забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній та 

ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері 

охорони здоров’я направлені на формування спроможної мережі надання 

первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально- 

технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення 

будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення 

транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення 

необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів. Слід наголосити на 

кадровій проблемі в Центрі. На сьогодні для забезпечення оптимальної роботи 

щодо надання первинних медичних послуг населенню не вистачає 1 лікаря 

загальної практики-сімейних лікарів. Враховуючи те, що більше 60 відс. лікарів 

центру пенсійного віку, існує реальна загроза погіршення рівня забезпеченості 

лікарями провідної ланки надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню. Через низький рівень заробітної плати, відсутність житла молоді 

спеціалісти не бажають працевлаштовуватися до закладу. 

Основними шляхами розв’язання проблем є: 

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги; 

- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню 

району, в межах лікувального закладу; 

- приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної практики- 

сімейної медицини у відповідність до «Примірного табеля матеріально- 

технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб підприємців, 

які надають первинну медичну допомогу», затвердженого наказом МОЗ України 

від 26.01.2018 № 148 зі змінами згідно з наказом МОЗ від 08.05.2020 № 1103; 

- реорганізація фельдшерсько-акушерських пунктів у медичні пункти 

тимчасового базування; 

- матеріальній мотивації праці медичних працівників; 



- здійснення комплексу організаційних та інформаційних заходів щодо 

формування у молодих спеціалістів мотивації до роботи в Центрі; 

- проведення заходів, спрямованих на соціальний захист медичних 

працівників (забезпечення відомчим житлом тощо); 

- створення належних умов праці медичних працівників; 

- проведення навчання лікарів з залученням коштів місцевого бюджету; 

- здійснення фінансування витрат на післядипломне навчання лікарів, які 

виявили бажання працювати в СТГ; 

- запровадження системи доплат медичним працівникам до заробітної 

плати до 50 відс. посадового окладу; 

- здійснення матеріального заохочення медичних працівників за обсяг та 

якість виконаної роботи; 

- здійснення матеріального заохочення медичних працівників до 

професійних свят; 

- виплата матеріальної допомоги на оздоровлення медичним та іншим 

працівникам Центру; 

- страхування медичних працівників на випадок інфікування COVID-19 та 

інших небезпечних захворювань; 

- запровадження корпоративного мобільного зв’язку для безоплатного 

спілкування з пацієнтами. 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів 

фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства. 

 

5. Фінансова підтримка виконання Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

- коштів місцевого бюджету; 

- коштів державного бюджету; 

- надання підприємством платних послуг; 

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються на 

виконання плану заходів Програми. 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової 

підтримки на 2022 рік (додається). 

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів, як одержувач та використовувати виділені кошти відповідно 

до фінансового плану підприємства на 2022 рік. 

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми 

Виконання Програми дозволить: 

- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на засадах 

сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити захворюваність та 

смертність населення СТГ, підвищити народжуваність та продовжити життя. 

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями 

загальної практики - сімейними лікарями; 



- запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, 

збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу. 

- покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних 

підрозділів Центру; 

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним верствам 

населення. 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

Закарпатської області 

2. Розробник Програми Комунальне    некомерційне     підприємство 

«Перечинський Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Ужгородської районної 

ради». 

3. Співрозробники Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Закарпатської області 

4. 
Учасники Програми 

Комунальне    некомерційне     підприємство 

«Перечинський Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Ужгородської районної 

ради»та Тур’є-Реметівська сільська рада. 

5. Термін реалізації Програми 2022 рік 

6. Джерела фінансування Обласний, сільський бюджети та інші кошти, 

не заборонені чинним законодавством. 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

4163,8 

тис.грн. 

8. Контроль за виконанням Тур’є-Реметівська сільська рада 

Закарпатської області 



Додаток 1 

до Програми 

 
 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства «Перечинський Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Ужгородської районної ради» та відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 

 

на 2022 рік 

 

 

 

 

 

 
 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

виконання 

заходу 

Джерела фінансування Орієнтовні 

обсяги фінан- 

сування, 

тис. грн. 

1. Видатки на оплату праці Згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на оплату праці). 2022 Місцевий бюджет. 603,0 

2. Придбання предметів, матеріалів, 

обладнання та інвентарю 

Господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших малоцінних 

предметів; 

-паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних засобів; 

 

-канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та інше; 

 

-інших товарів (сейфів, калоприймачів). 

2022 Місцевий бюджет. 165,0 

 
Місцевий бюджет. 

 

 

Місцевий бюджет. 

 

 

Місцевий бюджет. 

 
30,0 

 

20,0 

 

75,0 

3. Придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів 

Придбання вакцини від грипу. 2022 Місцевий бюджет. 20,0 



4. Оплата послуг (крім комунальних): Згідно заключених договорів на оплату послуг: 

 
- вивіз твердих відходів (сміття): 

2022 Місцевий бюджет. 26,8 

5. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

-оплата електроенергії; 

 

-оплата інших енергоносіїв (дрова). 

2022 Місцевий бюджет. 

Місцевий бюджет. 

926,8 

301,2 

6. Інші виплати населенню Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які мають на це право 

відповідно до законодавства, в тому числі: 

 

- паліативна допомога онкохворим; 

 

- всі інші пільгові категорії пацієнтів. 

2022 Разом. 250,0 

 

 

 

Місцевий бюджет. 

 

 

250,0 

7. Придбання обладнання і предметів 

довгострокового користування 

Придбання оргтехніки для забезпечення робочого місця сімейного лікаря; 

 

-придбання програмного забезпечення; 

 

-придбання твердопаливного котла для АЗПСМ с. Порошково. 

2022 Місцевий бюджет. 

 

 

Місцевий бюджет. 

Місцевий бюджет. 

24,0 

 

50,0 

200,0 

8. Проведення поточних ремонтів. - Поточні ремонти структурних підрозділів (амбулаторій загальної практики 

– сімейної медицини, фельдшерсько-акушерських пунктів) КНП 

«Перечинський Центр ПМСД Ужгородської районної ради». 

2022 Місцевий бюджет. 570,0 



      

9. Капітальний ремонт інших об’єктів Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ в с. Порошково (завершення). 2022 Разом 

Обласний бюджет 

Місцевий бюджет. 

900,0 

810,0 

90,0 

10. Всього  2022 Разом 

Обласний бюджет 

Місцевий бюджет. 

4163,8 

810,0 
3353,8 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 
 

 ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

Дванадцята сесія VIII скликання 
 

 

 
  _ 

РІШЕННЯ 

 
Тур’ї Ремети 

ПРОЄКТ 

 
№     

 

Про затвердження структури виконавчих 

органів Тур’є-Реметівської сільської ради, 

загальної чисельності апарату ради 

та її виконавчих органів 

 
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”, враховуючи лист 

Ужгородської окружної прокуратури Закарпатської області, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити структуру апарату Тур’є-Реметівської сільської ради та її 

виконавчих органів (додаток 1). 

2. Затвердити загальну штатну чисельність апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради та її виконавчих органів у кількості 73 штатні одиниці. 

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2022 року. 

4. Рішення Тур’я - Реметівської сільської ради № 16 від 17.12.2020 року 

„Про затвердження структури виконавчих органів ради Тур’є-Реметівської 

сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на  

2021 рік” із змінами та доповненнями рішень № 40 від 30.12.2020 р., № 67 від 

02.02.2021 р., № 85 від 25.03.2021 р., № 161 від 14.07.2021 р., № 291 від 

21.10.2021 р., № 402 від 25.11.2021 р. вважати таким, що втратило чинність з 

01.01.2022 року. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
Сільський голова Надія  ДЕВЦЬКА 



Додаток 

до рішення сільської ради 

  _ №   

 

Структура 

та загальна чисельність апарату ради 

та її виконавчих органів 

№ 

з/п 

Найменування посад, структурних 

підрозділів 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Примітка 

1.1. Апарат сільської ради 

1. Сільський голова 1  

2. Секретар сільської ради 1  

3. Перший заступник сільського голови 1  

4. Заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

1  

5. Керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету сільської ради 

1  

6. Староста 7  

7. Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

1  

    

 ВСЬОГО 13  

1.2. Відділи сільської ради без статусу юридичної особи 

1. Відділ документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян 
 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст 2  

 Діловод 1  

 ВСЬОГО 4  

2. Відділ правової та кадрової роботи 

 Заступник керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету, начальник відділу 

1  

 Головний спеціаліст 2  

 ВСЬОГО 3  

3. Відділ земельних відносин та екології 
 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст, юрист - 
землевпорядник 

1  

 Спеціаліст І категорії 1  

 ВСЬОГО 3  

5. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою 



 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст 1  

 ВСЬОГО 2  

6. Відділ „Центр надання адміністративних послуг” 
 Начальник відділу 1  

 Державний реєстратор 2  

 Адміністратор 7  

 Спеціаліст І категорії 1  

 ВСЬОГО 11  

7. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
 Начальник відділу – головний бухгалтер 1  

 Головний спеціаліст 3  

 ВСЬОГО 4  

8. Господарський відділ 
 Завідувач господарського відділу 1  

 Прибиральник службових приміщень 3  

 Електрик 1  

 Водій 1  

 ВСЬОГО 6  

9. Відділ містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту 
 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст з питань ведення 
військового обліку та цивільного захисту 

1  

 ВСЬОГО 2  

 РАЗОМ: по п.1.1 та 1.2 48  

    

1.3 Самостійні структурні підрозділи Тур’є-Реметівської сільської 

ради зі статусом юридичної особи 

1. Фінансовий відділ 
 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст-бухгалтер 1  

 ВСЬОГО 2  

2. Відділ освіти, молоді та спорту 
 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст з питань дошкільної 

та початкової освіти 

1  

 Головний спеціаліст з питань загальної 
(середньої ) освіти 

1  

 Головний спеціаліст з питань молоді 
та спорту 

1  

 Провідний спеціаліст з організаційної 
роботи 

1  

 Методист відділу освіти, молоді та спорту 1  



 Головний спеціаліст із проведення 
публічних закупівель 

 

1 

 

 Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту 
 Головний бухгалтер 1  

 Спеціаліст І категорії (економіст) 1  

 Спеціаліст ІІ категорії - бухгалтер 3  

 Діловод 1  

ВСЬОГО 13  

1.4 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я 
 Начальник відділу 1  

 Спеціаліст ІІ категорії-бухгалтер 1  

 Головний спеціаліст 1  

ВСЬОГО 3  

1.5 Служба у справах дітей 
 Начальник служби 1  

 Головний спеціаліст 2  

ВСЬОГО 3  

Відділ культури та туризму 

1.6 Начальник відділу 1  

 Головний спеціаліст 1  

 Головний спеціаліст-бухгалтер 1  

ВСЬОГО 3  

РАЗОМ по п.1.3, 1.4, 1.5, 1.6 25  

Загальна чисельність 73  

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

 ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про визнання таким, що втратило чинність, 

рішення сьомої сесії VIII скликання 

від 14 липня 2021 року № 163 „Про початок 

реорганізації виконавчих комітетів 

Вільшинківської, Порошківської, 

Турицької, Тур’я-Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, 

Тур’я-Полянської сільських рад 

Перечинського району Закарпатської області 

шляхом приєднання до виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області” 

 
 

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Тур'є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення сьомої сесії VIII 

скликання від 14 липня 2021 року № 163 „Про початок реорганізації виконавчих 

комітетів Вільшинківської, Порошківської, Турицької, Тур’я-Бистрянської, Тур’я-

Пасіцької, Тур’я-Полянської сільських рад Перечинського району Закарпатської 

області шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є- Реметівської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області”. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики  

та регламенту. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Дванадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

 

Про початок реорганізації виконавчих 

комітетів Вільшинківської, 

Порошківської, Турицької, 

Тур’є-Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, 

Тур’я-Полянської сільських рад 

Перечинського району Закарпатської 

області шляхом приєднання 

до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району 

 
Відповідно до пункту 61 розділу V „Прикінцеві та перехідні положення” 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 104, 105, 107 

Цивільного кодексу України, Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, 

Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 

частини 4 статті 31 Закону України „Про Національний архівний фонд та архівні 

установи”, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, пункту 7 Розділу І Положення 

про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства 

фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 712-р „Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Закарпатської області”, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради 

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

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 



1. Розпочати процедуру реорганізації виконавчих комітетів сільських рад: 

 

1.1. Виконавчий комітет Вільшинківської сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26528129), місцезнаходження: с. 

Вільшинки, буд. 73 Перечинського району Закарпатської області шляхом 

приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, 

буд.1, с.Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 
 

1.2. Виконавчий комітет Порошківської сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26528098), місце знаходження: вул. 

Центральна, буд. 74, с. Порошково Перечинського району Закарпатської області 

шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, 

буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 
 

1.3. Виконавчий комітет Турицької сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26527555), місцезнаходження: вул. Центральна, 

буд. 98, с. Туриця Перечинського району Закарпатської області шляхом 

приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, 

буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

1.4. Виконавчий комітет Тур’є-Бистрянської сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26527578), місцезнаходження: вул. 

Духновича, буд.64, с. Тур’я Бистра Перечинського району Закарпатської області 

шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд. 

1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

1.5. Виконавчий комітет Тур’я-Пасіцької сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26527561), місцезнаходження: вул. 

Тур’янська, буд. 33, с. Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської області 

шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд. 

1, с.Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

1.6. Виконавчий комітет Тур’я-Полянської сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26528649), місцезнаходження: вул. 

Зелена, буд. 54, с. Тур’я-Поляна Перечинського району Закарпатської області 

шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, 

буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського 

району є правонаступником всього майна, прав та обов’язків виконавчого 



комітету Вільшинківської сільської ради Перечинського району Закарпатської 

області, виконавчого комітету Порошківської сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області, виконавчого комітету Турицької сільської ради 

Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’є 

Бистрянської сільської ради Перечинського району Закарпатської області, 

виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради 

Перечинського району Закарпатської області. 

3. Утворити Комісію з реорганізації виконавчого комітету Вільшинківської 

сільської ради Перечинського району Закарпатської області, виконавчого 

комітету Порошківської сільської ради Перечинського району Закарпатської 

області, виконавчого комітету Турицької сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’є Бистрянської сільської ради  

Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’я- 

Пасіцької сільської ради Перечинського району Закарпатської області, 

виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області (далі - комісія з реорганізації) в складі: 

Голова комісії 

ДЕВІЦЬКА Надія Павлівна Тур’є-Реметівський сільський голова 

(ІПН – 2277108427 ) 

 

 
Заступник голови комісії 

 

КОРЯК Марія Федорівна головний бухгалтер, начальник відділу 

(ІПН – 2194404507 ) – бухгалтерського обліку та звітності 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 
Члени комісії: 

 

 
КМЕТИЧ Іван Іванович староста Тур’я Бистрянського 

(ІПН- 2741306998 ) старостинського округу 

 

 
ПЛОВАЙКО Владислав староста Туричківського 



Михайлович (ІПН – 2328603097 ) старостинського округу 

 

 
ФРАЙТИК Маряна Іванівна староста Турицького 

( ІПН - 2608522044 ) старостинського округу 

 

 
ЦВІК Йосип Іванович староста Порошківського 

(ІПН - 2060303034) старостинського округу 

 

 
ЦУБИНА Іван Іванович староста Вільшинківського 

(ІПН - 2432905510) старостинського округу 

 

 
ШИКУЛА Юрій Михайлович староста Тур’я Пасіцького 

(ІПН - 3006122613) старостинського округу 

 

ЮСИБА Іван Михайлович староста Тур’я Полянського 

(ІПН - 2426405553) старостинського округу 

 

4. Місцезнаходження комісії з реорганізації: вул. Тканка, буд.1, с. Тур’ї 

Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

5. Покласти на комісію з реорганізації повноваження щодо здійснення 

повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 

грошових коштів та розрахунків виконавчого комітету Вільшинківської сільської 

ради Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету 

Порошківської сільської ради Перечинського району Закарпатської області, 

виконавчого комітету Турицької сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’є Бистрянської сільської ради  

Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’я- 

Пасіцької сільської ради Перечинського району Закарпатської області, 

виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області з перевіркою їх фактичної наявності та документального 

підтвердження. 



6. З метою своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та 

зобов’язань виконавчого комітету Вільшинківської сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області, виконавчого комітету Порошківської сільської ради 

Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету Турицької 

сільської ради Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету 

Тур’є Бистрянської сільської ради Перечинського району Закарпатської області, 

виконавчого комітету Тур’я- Пасіцької сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради 

Перечинського району Закарпатської області надати право Тур’є-Реметівському 

сільському голові здійснювати без погодження з виконавчим комітетом Тур’є-

Реметівської сільської ради заміну персонального складу комісії з реорганізації 

виконавчих комітетів сільських рад у випадку тимчасової непрацездатності когось 

із членів комісії. 

7. Затвердити форму передавального акту (додається). Комісії з реорганізації 

використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності виконавчого комітету Вільшинківської сільської 

ради Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету 

Турицької сільської ради Перечинського району Закарпатської області, 

виконавчого комітету Порошківської сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’є Бистрянської сільської ради 

Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’я- 

Пасіцької сільської ради Перечинського району Закарпатської області, 

виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області станом на 01.12.2020 р. у порядку, передбаченому 

законодавством та передати їх виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради Ужгородського району. 

9. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову затвердити від імені 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району 

акти приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності 

виконавчого комітету Вільшинківської сільської ради Перечинського району 

Закарпатської області, виконавчого комітету Порошківської сільської ради 

Перечинського району Закарпатської області, виконавчого комітету Турицької 

сільської ради Перечинського району Закарпатської області, виконавчого 

комітету Тур’є Бистрянської сільської ради Перечинського району Закарпатської 

області, виконавчого комітет Тур’я-Пасіцької сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської 

ради Перечинського району Закарпатської області станом на 01.12.2020р. 



10. Керуючому справами (секретарю) виконавчого комітету сільської ради 

Бігану М. М. подати Тур’є-Реметівському сільському голові пропозиції щодо 

порядку подальшого зберігання та використання документів виконавчих комітетів 

сільських рад, що реорганізовуються шляхом приєднання до виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району (незавершених 

в діловодстві та не зданих в архів). 

11. Тур’є-Реметівському сільському голові та виконавчому комітету 

сільської ради забезпечити своєчасне та повне прийняття активів та зобов’язань 

виконавчих комітетів рад, що реорганізовуються. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради 

  №    

 

ЗРАЗОК 

 

 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 
 

с. Тур’ї Ремети «       » _ 20    р. 

 

 

 

 
Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації, 

створеної рішенням сільської ради від _ № , у складі: 
 

Голови комісії:  _   

Членів комісії: _ _ 

 

Керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, п. 61 

Розділу V «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу 

України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», склали цей акт про 

наступне: 
 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського 

району (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд. 1, с.Тур’ї 

Ремети Ужгородського району Закарпатської області внаслідок реорганізації 

виконавчого комітету    

місцезнаходження: с. , №   

сільської ради (ЄДРПОУ   _ ), 

Перечинського району, Закарпатської 

області шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району є правонаступником майна, активів та 

зобов’язань виконавчого комітету сільської ради, а саме: 
 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – грн., у тому 

числі: 

 

- основні засоби – грн.; 
 

- інші необоротні матеріальні активи – грн.; 



1.2. Виробничі запаси – грн.; 
 

1.3. Грошових коштів – грн.; 
 

1.4. Дебіторської заборгованості – грн., у тому числі: 
 

- перед бюджетом – грн.; 
 

- з оплати праці – грн.; 
 

1.5. Кредиторської заборгованості – грн., у тому числі: 
 

- перед бюджетом – грн.; 
 

- з оплати праці – грн.; 
 

Разом із майном виконавчого комітету сільської ради 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району 

приймає документи, що підтверджують право власності (володіння, 

користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та документів, які 

підтверджують право власності або користування земельними ділянками. 
 

Додатки до передавального акту: на аркушах. 

Усього: _ аркушів. 

 

Комісія з реорганізації 
 

 

 
 

Голова комісії 

 

 
Заступник 

голови 

комісії 

   

(підпис) 

 

 

 

 
   

   

(ПІБ) 

 

 

 
   

 

Члени комісії: 
 

   

(підпис) 

 

   

(ПІБ) 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про умови оплати праці 

сільського голови на 2022 рік 

 
Відповідно до статті 25 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 14, 15, 21, 22 Закону України „Про службу в органах місцевого 

самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. 

№ 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату 

органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів” із змінами 

та доповненнями, сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Встановити сільському голові Девіцькій Надії Павлівні надбавку за високі 

досягнення у праці у розмірі 50 відсотків посадового окладу з урахування  

надбавки за ранг посадової особи місцевого самоврядування та надбавки за 

вислугу років з 01 січня 2022 року по 31 грудня 2022 року включно у межах 

затвердженого фонду оплати праці на 2022 рік. 

2. Здійснювати: 

2.1. Щомісячне преміювання сільського голови Девіцької Надії Павлівни в 

розмірі 50 відсотків заробітної плати за фактично відпрацьований в межах фонду 

оплати праці. 

2.3. Виплату надбавки за вислугу років у розмірі 25 відсотків до посадового 

окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи місцевого 

самоврядування за стаж служби в органах місцевого самоврядування, що дає 

право на встановлення зазначеної надбавки та станом на 14 грудня 2021 року 

становить 15 років 01 місяць 5 днів. 

3. Надавати сільському голові Девіцькій Надії Павлівні: 

а) матеріальну допомогу для вирішення соціально - побутових питань - у 

розмірі середньомісячної заробітної плати; 



б) матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної основної 

відпустки - у розмірі середньомісячної заробітної плати. 

4. Умови оплати праці затверджені цим рішенням застосовуються з 1 січня 

2022 року. 

5. Контроль за виконанням цього 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 

 
Дванадцята сесія VIII скликання 

 
РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про затвердження Положення про відділ 

містобудування, архітектури, 

військового обліку та цивільного 

захисту Тур’є-Реметівської сільської 

ради 
 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні” та відповідно до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради від 25 

листопада 2021 року № 402 „Про внесення змін до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 14.07.2021 року № 161”, з метою забезпечення реалізації 

державної політики у сфері містобудування та архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити Положення про відділ містобудування, архітектури, 

військового обліку та цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради 

(додається). 

2. Контроль за виконання цього рішення покласти постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

   №    
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ містобудування, архітектури, військового обліку та цивільного 

захисту Тур’є-Реметівської сільської ради (далі – відділ) є виконавчим органом 

Тур’є-Реметівської сільської ради, підзвітним і підконтрольним сільській раді, 

підпорядкованим сільському голові та виконавчому комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради. Відділ не є юридичною особою. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, Європейською 

хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними договорами та 

правовими актами, ратифікованими Верховною Радою України, Законами України 

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

самоврядування» та іншими законами України з питань організації та діяльності 

органів місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів України, наказами Мінрегіонбуду та інших профільних міністерств, 

рішеннями сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями сільського 

голови, даним Положенням і іншими нормативними актами. 

1.3. Діяльність відділу здійснюється на основі планів роботи сільської ради, 

виконавчого комітету та планів роботи відділу. 

1.4. Посадові особи, що працюють у відділі, є посадовими особами 

місцевого самоврядування, мають посадові повноваження, щодо здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій і отримують 

заробітну плату за рахунок місцевого бюджету. 

1.5. Чисельність відділу затверджується сільською радою. 
 

2. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ВІДДІЛУ 

2.1. Основними завданнями відділу у сфері містобудування та архітектури 

є: 

2.1.1. Забезпечення реалізації державної політики у сфері містобудування 

та архітектури на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2.1.2. Аналіз стану містобудування, організація розроблення і забезпечення 

затвердження в установленому порядку містобудівної документації. 

2.1.3. Координація діяльності суб’єктів містобудування щодо 

комплексного розвитку територій населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської 

ради, їхньої забудови, поліпшення їх архітектурного вигляду; 

2.1.4. Забезпечення додержання законодавства у сфері містобудування та 

архітектури, державних стандартів, норм і правил, регіональних правил забудови 



населених пунктів, затвердженої містобудівної документації, здійснення 

контролю за їх реалізацією. 

2.1.5. Забезпечення в межах своїх повноважень охорони, контролю за 

використанням пам’яток архітектури і містобудування, палацово-паркових, 

паркових та історико-культурних ландшафтів. Підготовка та оформлення рішень 

з питань виконання житлового законодавства і подання їх на розгляд виконавчого 

комітету та сільської ради. 

2.2. Основними завданнями відділу у сфері військового обліку є: 

2.1. Ведення військового обліку призовників і військовозобов´язаних 

адміністративно-територіальних одиниць Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2.2. Документальне оформлення військово-облікових документів 

призовників і військовозобов´язаних. 

2.3. Здійснення контролю за виконанням призовниками і 

військовозобов´язаними встановлених правил військового обліку. 

2.4. Бронювання військовозобов´язаних на період мобілізації та на воєнний 

час. 

2.5. Ведення персонального обліку осіб які приймали участь в АТО/ООС, 

учасників бойових дій, які загинули, померли від ран, контузій, каліцтва або 

захворювань, отриманих внаслідок бойових дій під час захисту Вітчизни. 

2.3. Основними завданнями відділу у сфері цивільного захисту населення 

є: 

2.3.1. Реалізація державної політики у сфері цивільного захисту населення 

і територій від надзвичайних ситуацій. 

2.3.2. Організація   робіт, пов’язаних з ліквідацією надзвичайної ситуацій на 

території громади. 

2.3.3. Організація у встановленому порядку надання допомоги населенню, 

яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації. 

2.3.4 Основними завданнями відділу у сфері мобілізаційно - оборонної 

роботи є: 

2.3.5. Забезпечення проведення заходів з мобілізаційної підготовки та 

мобілізації на території громади. 

2.3.6. Розгляд необхідної інформації про характер мобілізаційних завдань, 

встановлених підприємствам, що знаходяться на території громади, з метою 

планування раціонального використання людських і матеріальних ресурсів під час 

мобілізації та в особливий період. 

 

3. ОСНОВНІ ФУНКЦІЇ ВІДДІЛУ 

3.1. Відповідно до покладених на нього завдань у сфері містобудування та 

архітектури відділ: 

3.1.1. Бере участь у реалізації державної політики у сфері містобудування 

та архітектури, подає сільській раді пропозиції з цих питань. 

3.1.2. Готує пропозиції до програми соціально-економічного розвитку 

Тур’є-Реметівської сільської ради та проекту місцевого бюджету і подає їх на 

розгляд сільської ради. 

3.1.3. Сприяє органам місцевого самоврядування у вирішенні питань 

соціально-економічного розвитку території Тур’є-Реметівської сільської ради. 



3.1.4. Веде облік забезпеченості містобудівною документацією населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради, вносить пропозиції сільській раді щодо 

необхідності розроблення та коригування генерального плану населених пунктів 

Тур’є-Реметівської сільської ради та іншої містобудівної документації. 

3.1.5. Розглядає у випадках, встановлених законодавством, пропозиції 

суб’єктів містобудування щодо визначення територій, вибору, вилучення 

(викупу) та надання земель для містобудівних потреб згідно з містобудівною  

документацією, розробляє та подає сільській раді висновки з цих питань, 

забезпечує контроль за використанням і забудовою території населених пунктів  

Тур’є-Реметівської сільської ради, а також можливість провадження на них 

запланованої містобудівної діяльності. 

3.1.6. Розробляє і подає виконавчим органам Тур’є-Реметівської сільської 

ради пропозиції щодо розміщення, будівництва житлово-цивільних, комунальних, 

промислових та інших об’єктів, створення інженерно- транспортної 

інфраструктури, виробництва будівельних матеріалів, виробів і конструкцій, 

розглядає проекти конкретних об’єктів архітектури та надає замовникам 

висновки. 

3.1.7. Координує на території Тур’є-Реметівської сільської ради виконання 

науково-дослідних і проектно-вишукувальних робіт у сфері містобудування. 

3.1.8. Інформує населення через засоби масової інформації про 

розроблення містобудівних програм розвитку Тур’є-Реметівської сільської ради, 

розміщення найважливіших об’єктів архітектури, організовує їх громадське 

обговорення. 

3.1.9. Забезпечує діяльність виконавчих органів Тур’є-Реметівської 

сільської ради з питань містобудування та архітектури. 

3.1.10. Бере участь у здійсненні державного контролю за використанням 

земель, визначених для містобудівних потреб. 

3.1.11. Сприяє впровадженню у проектах об’єктів архітектури 

прогресивних архітектурно-планувальних, конструктивних та інженерно- 

технічних рішень, що забезпечують ресурсозбереження, здійсненню структурної 

перебудови та переорієнтації виробничої будівельної бази на спорудження житла 

з використанням ресурсоощадних технологій та конструкцій, місцевих 

будівельних матеріалів. 

3.1.12. Сприяє проведенню ефективної інвестиційної політики під час 

проектування, будівництва нових та реконструкції діючих об’єктів житлово- 

комунального господарства, бере участь у розробленні проектів благоустрою 

території населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3.1.13. Надає пропозиції щодо присвоєння органами місцевого 

самоврядування поштових адрес об’єктам містобудування. 

3.1.16. Веде реєстр будівельної діяльності щодо інформації про присвоєння 

адрес Єдиної державної електронної системи у сфері будівництва. 

3.1.17. Забезпечує ведення містобудівного кадастру на території населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3.1.18. Сприяє створенню та оновленню картографічної основи території 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 



3.1.19. Забезпечує виконання робіт з укомплектування, зберігання, обліку 

та використання архівних документів, містобудівної документації, топографо- 

геодезичних матеріалів. 

3.1.20. Інформує населення про плани розміщення на території населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради найважливіших містобудівних, 

промислових, енергетичних і транспортних комплексів. 

3.1.21. Сприяє діяльності місцевих організацій творчих спілок у сфері 

містобудування та архітектури. 

3.1.22. Здійснює в межах своїх повноважень, у порядку, встановленому 

законодавством охорону, контроль за використанням пам’яток архітектури і 

містобудування, палацово-паркових, паркових та історико-культурних 

ландшафтів. 

3.1.23. Забезпечує в установленому порядку своєчасний розгляд заяв, 

звернень і скарг громадян, інших суб’єктів містобудування з питань, що належать 

до його компетенції, та вживає відповідних заходів; 

3.1.24. Готує і виносить на розгляд виконкому сільської ради питання щодо 

найменування (перейменування) назв вулиць, провулків, проспектів, площ, 

парків, скверів, будівель та інших споруд, розташованих на території населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради; 

3.1.25. Надає дозвіл згідно вимог чинного законодавства на розміщення 

реклами та регулює діяльність з розміщення зовнішньої реклами. 

3.1.26. Приймає участь у роботі постійно діючої комісії з питань, 

пов`язаних з погодженням документації із землеустрою. 

3.1.27. Приймає участь у роботі з опрацювання та комплексного вирішення 

питань реалізації державної політики у сфері раціонального використання та 

охорони земель населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради 

3.2. Відповідно до покладених на нього завдань у сфері військового 

обліку відділ: 

3.2.1. Безпосередньо забезпечує ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників та бронювання військовозобов’язаних за 

сільською радою у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу. 

3.2.2. Планує роботу на рік і квартал щодо ведення військового обліку 

військовозобов’язаних і призовників та бронювання за сільською радою 

військовозобов’язаних у мирний час і на період мобілізації та воєнного часу. 

3.2.3. Перевіряє у громадян, які приймаються на роботу, наявність військово- 

облікових документів (у військовозобов’язаних - військових квитків або 

тимчасових посвідчень, виданих замість військових квитків, у призовників - 

посвідчень про приписку до призовних дільниць) і встановлює, чи перебувають 

вони на військовому обліку. 

3.2.4. Забезпечує повноту і якість обліку всіх військовозобов’язаних і 

призовників сільської ради за правилами і формами, установленими 

Міністерством оборони і Державною службою статистики України. Систематично 

звіряє особові картки працівників і тих, хто навчається, із записами у військових 

квитках та посвідченнях про приписку до призовних дільниць і подає ці картки не 

рідше одного разу на рік до першого відділу Ужгородського районного 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки (далі - 1 відділ). 



3.2.5. Систематично обліковує зміни у військовозобов’язаних і призовників 

сімейного стану, адреси місця проживання, службового становища, технічної 

підготовки, освіти і в 5-денний строк вносить ці зміни до особових карток та 

повідомляє про них до 1 відділу у 7-денний строк. 

3.2.6. Приймає під розписку від військовозобов’язаних і призовників 

військово-облікові документи для подання у військові комісаріати, звіряння з  

особовими картками, списками військовозобов’язаних і призовників та для інших 

потреб. 

3.2.7. Вчасно оформлює бронювання військовозобов’язаних. 

3.2.8. В 15-денний термін оформлює бронювання вперше прийнятих або 

призначених на нові посади військовозобов’язаних, а також при зміні у них 

військово-облікових ознак (склад, військово-облікова спеціальність (ВОС), 

ступінь придатності до військової служби, вік, тощо), якщо вони підлягають 

бронюванню згідно з переліком та повідомляють про це військові комісаріати. 

3.2.9. Веде облік та забезпечує зберігання бланків спеціального військового 

обліку. 

3.2.10. Подає щороку в грудні до 1 відділу список юнаків, які підлягають 

приписці до призовної дільниці, якщо є така категорія призовників, якщо нема - 

письмово повідомляє про це 1 відділ. 

3.2.11. Забезпечує оповіщення військовозобов’язаних і призовників на 

вимогу військових комісаріатів і сприяє їхньому вчасному прибуттю за викликом. 

3.2.12. У семиденний строк повідомляє у військові комісаріати про 

військовозобов’язаних і призовників, прийнятих на роботу (навчання) чи 

звільнених із роботи (відрахованих із навчального закладу). 

3.2.13. Бере на облік військовозобов’язаних і призовників, які заявили про 

зміни в стані здоров’я, і один раз на місяць повідомляє про це військові 

комісаріати, де вони перебувають на військовому обліку. 

3.2.14. Проводить роз’яснювальну роботу серед військовозобов’язаних і 

призовників щодо військового обліку. 

3.2.15. Веде Журнал перевірок стану обліку військовозобов’язаних і 

призовників та бронювання. 

3.2.16. Складає звіти про чисельність працівників та військовозобов’язаних 

(форма № 6-б). 

3.2.17. Постійно взаємодіє з підрозділами 1 відділу, надає їм допомогу у 

вирішенні мобілізаційних завдань. 

3.2.18. Спеціаліст забезпечує роботу з ведення мобілізаційного 

діловодства, організовує виконання інших завдань з питань мобілізаційної 

підготовки;. 

3.3. Відповідно до покладених на нього завдань у сфері надзвичайних 

ситуацій та цивільного захисту населення відділ: 

3.3.1. Реалізовує державну політику у сфері цивільного захисту населення і 

територій від надзвичайних ситуацій 

3.3.2. Проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань 

цивільного захисту населення. 



3.3.3. Організовує розроблення і здійснення заходів щодо удосконалення 

організації цивільного захисту, захисту населення і територій від надзвичайних 

ситуацій, запобігання їх виникненню і реагування на них. 

3.4.4. Подає сільському голові пропозиції щодо проектів місцевих програм і 

прогнозів щодо вдосконалення системи цивільного захисту, запобігання 

виникнення надзвичайних ситуацій, покращення взаємодії   з правоохоронними 

органами. 

3.4.5. Визначає в межах своєї компетенції рівень надзвичайної ситуації, 

забезпечує оперативне і повне інформування сільського голови та про загрозу або 

виникнення надзвичайної ситуації і про хід її ліквідації. 

3.4.6. Організовує роботи, пов’язані з ліквідацією надзвичайної ситуації. 

3.4.7. Забезпечує оповіщення населення про загрозу і виникнення 

надзвичайної ситуації, контролює належне функціонування територіальних та 

об’єктових систем оповіщення. 

3.4.8. Організовує у встановленому порядку надання допомоги 

населенню, яке потерпіло внаслідок надзвичайної ситуації. 

3.4.9. У порядку, встановленому законодавством, забезпечує контроль за 

нагромадженням, збереженням та цільовим використанням матеріально- 

технічних ресурсів, призначених для ліквідації надзвичайних ситуацій та їх 

наслідків. 

3.4.10. Під час проведення пошуково-рятувальних робіт та робіт з ліквідації 

наслідків надзвичайних ситуацій сприяє застосуванню за призначенням, 

спеціалізованих та невоєнізованих формувань. 

3.4.11. Організовує впровадження в практику досягнень науки і техніки з 

питань запобігання виникненню надзвичайних ситуацій, зменшення впливу 

негативних наслідків та проведення робіт з їх ліквідації (у разі виникнення). 

3.4.12. Розробляє і погоджує в межах своєї компетенції плани дій з 

цивільного захисту та заходи щодо запобігання виникненню і ліквідації можливих 

надзвичайних ситуацій та їх наслідків, які є обов’язковими до виконання. 

3.4.13. Організовує підготовку органів управління і сил цивільної оборони 

та населення до дій в умовах надзвичайної ситуації. 

3.4.14. Організовує у встановленому порядку проведення навчань та 

тренувань з питань цивільної оборони. 

3.4.15. Організовує та здійснює через засоби масової інформації 

інформування населення щодо законодавства з питань дотримання вимог 

цивільного захисту та захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій; 

заходів, які вживаються органами виконавчої влади   для запобігання 

виникненню надзвичайних ситуацій, та іншої інформації, пов’язаної з правом 

навчання та пропагандою з питань запобігання надзвичайним ситуаціям. 

3.4.16. Забезпечує своєчасне оповіщення населення про загрозу або 

виникнення на території громади надзвичайних ситуацій та інформування про 

розвиток подій. 

3.4.17. Забезпечує контроль за станом захисних споруд, які існують на 

об’єктах господарської діяльності, в житлових масивах, їх своєчасного ремонту та 

використання у мирний час. 



3.4.18. Організовує розробку та своєчасне коригування плану евакуації 

( відселення ) населення при виникненні всіх можливих надзвичайних ситуацій на 

території громади. 

3.4.19. Своєчасно організовує інженерно-технічні заходи по захисту 

населення при загрозі та виникненні надзвичайних ситуацій. 

3.4.20. Організовує розробку типових режимів захисту населення і 

функціонування об’єктів господарської діяльності в умовах зараження місцевості. 

3.4.21. Організовує розробку на території громади угрупування сил та 

засобів, спроможних виконати завдання по проведенню рятувальних та інших 

невідкладних робіт у разі виникнення надзвичайних ситуацій. 

 

4. ПРАВА ВІДДІЛУ 

В межах своїх повноважень відділ має право: 

4.1. Одержувати в установленому порядку від інших структурних 

підрозділів сільської ради, підприємств, установ, організацій інформацію, 

документи та інші матеріали, необхідні для виконання покладених на відділ 

завдань; 

4.2. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари з 

питань, що належать до його компетенції; 

4.3. Залучати спеціалістів інших структурних підрозділів Тур’є- 

Реметівської сільської ради та її виконавчого комітету, підприємств, установ та 

організацій, об’єднань громадян (за погодженням з їхніми керівниками) до 

розгляду питань, що належать до його компетенції; 

 

5. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛУ 

5.1. Відділ очолює начальник, який призначається на конкурсній основі чи 

за іншою процедурою, передбаченою законодавством України і звільняється з 

посади міським головою. 

5.2. На посаду начальника призначається особа, яка має вищу 

архітектурну освіту та стаж організаційної і професійної роботи за фахом у сфері 

містобудування та архітектури не менше 5 років, стаж роботи за фахом на 

державній службі або на службі в органах місцевого самоврядування не менше 3  

років, або на керівних посадах у інших сферах – не менше 5 років. 

Начальник відділу за посадою є головним архітектором. 

5.3. Начальник відділу: 

5.3.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу; 

5.3.2. Складає план роботи відділу; 

5.3.3. Визначає права і обов’язки працівників відділу; 

5.3.4. Забезпечує підготовку посадових інструкцій працівників відділу; 

5.3.5. Забезпечує підвищення кваліфікації працівників відділу; 

5.3.6. Звітує про роботу відділу перед сільським головою; 

5.3.7. Несе персональну відповідальність за стан виконання покладених на 

відділ завдань; 

5.3.8. Розглядає у встановленому порядку пропозиції, заяви і скарги 

громадян з питань, віднесених до компетенції відділу, вживає заходи по усуненню 

причин, що їх породжують; 



5.3.9. Виносить на розгляд сільської ради, її виконавчого комітету і 

сільського голови проекти рішень та розпоряджень, пропозиції та службові запити 

з питань, які входять до компетенції відділу. 

5.4. Начальник відділу несе персональну відповідальність за: 

5.4.1. Виконання відділом завдань та функціональних обов’язків, 

передбачених цим Положенням та посадовими інструкціями. 

5.4.2. Стан трудової дисципліни відділу. 

5.4.3. Розподіл обов’язків між працівниками відділу. 

 

6. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

6.1. Відділ утримується за рахунок сільського бюджету. Граничну 

чисельність відділу затверджує Тур’є-Реметівська сільська рада, штатний розпис 

та витрати на його утримання затверджує сільський голова. 

6.2. Відділ веде діловодство відповідно до Інструкції з діловодства у 

виконавчих органах Тур’є-Реметівської сільської ради. 

6.3. 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. 

6.4. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться за рішенням сільської 

ради в порядку, встановленому чинним законодавством України. 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Дванадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

 

Про затвердження Положення 

про порядок преміювання працівників 

апарату Тур’є-Реметівської сільської ради 

та її виконавчих органів 

 
Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Кодексом законів про працю України, Законом України „Про оплату праці”, 

Постановою Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 „Про 

впорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів”, з метою 

забезпечення стимулюючої ролі премії, щодо підвищення відповідних 

працівників до виконання ними посадових обов’язків, сільська рада 

 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити Положення про порядок преміювання працівників апарату 

Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчих органів (додається). 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради 

(Коряк М. Ф.) здійснювати нарахування премій працівникам апарату Тур’є- 

Реметівської сільської ради та її виконавчих органів сільської ради з урахуванням 

цього рішення. 

 

 

 
 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  №    

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок преміювання працівників апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради та її виконавчих органів 

 

 
Положення про порядок преміювання працівників апарату Тур’є- 

Реметівської сільської ради та її виконавчих органів, (далі - Положення) 

розроблене відповідно до Законів України „Про оплату праці”, „Про службу в 

органах місцевого самоврядування”, Постанови Кабінету Міністрів України від 9 

березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів” (із змінами). 

Положення розроблено з метою посилення впливу матеріального 

заохочення на покращення результатів роботи працівників апарату Тур’є- 

Реметівської сільської ради та її виконавчих органів (далі-виконавчого комітету), 

стимулювання їх праці залежно від ініціативи, особистого вкладу в загальні 

результати роботи. 

Дія цього Положення поширюється на усіх працівників Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 
 

1. Загальні положення 

1.1. Преміювання працівників апарату Тур’є-Реметівської сільської ради та 

її виконавчих органів здійснюється за якісне, своєчасне і в повному обсязі 

виконання обов’язків, визначених Законами України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, Про службу в органах місцевого самоврядування” та 

посадовими інструкціями, а також з урахуванням їх ініціативи, особистого вкладу 

в загальні результати роботи за місяць. 

 

 
2. Порядок визначення фонду преміювання 

2.1. Фонд преміювання працівників апарату Тур’є-Реметівської сільської 

ради та її виконавчих органів утворюється в межах коштів, передбачених на 

преміювання у кошторисі, утвореного у розмірі не менш як 10 відсотків посадових 

окладів та економії фонду оплати праці. 



3. Показники преміювання і розмір премії 

3.1. Преміювання працівників апарату Тур’є-Реметівської сільської ради та 

її виконавчих органів та встановлення їм надбавок здійснюється на підставі 

розпорядження сільського голови після всебічного аналізу виконання ними своїх 

обов’язків. 

3.2. Премія нараховується щомісячно у відсотках до заробітної плати. 

3.3. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, тимчасової 

непрацездатності. 

3.4. Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується протягом 

дії дисциплінарного стягнення. 

3.5. Показники зниження або позбавлення премії за: 

- невиконання в строк розпоряджень та доручень керівництва 

виконавчого комітету; 

- несвоєчасний розгляд пропозицій, заяв, звернень громадян; 

- невиконання в строк затвердженого індивідуального плану роботи; 

- порушення строків розгляду документів; 

- порушення, за яке накладено дисциплінарне стягнення; 

3.6. Показники додаткового збільшення розміру премії за: 

- виконання додаткових завдань; 

- ініціативність, творчий підхід у роботі; 

- удосконалення стилю й методів роботи. 

 

 
4. Порядок преміювання 

4.1. Головний бухгалтер щомісяця до 25 числа розраховує загальну суму 

коштів, що спрямовуються на преміювання та подає на розгляд сільського голови. 

4.2. Розмір місячної, квартальної або річної премії встановлюється 

працівникам виконавчого комітету згідно розпорядження сільського голови в 

залежності від  особистого внеску в загальний результат роботи працівника. 



4.3. Виплата місячної премії проводиться згідно розпорядження сільського 

голови у межах затвердженого фонду оплати праці. 

4.4 Максимальна межа премії для кожного працівника не встановлюється. 

4.5. Розмір щомісячної премії сільському голові визначає сесія сільської 

ради.  
 

5. Надбавки 

5.1. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється за 

розпорядженням сільського голови працівникам сільської ради у розмірі до 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи 

місцевого самоврядування та надбавки за вислугу років. 

5.2. Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за 

умови сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, 

ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни. 

5.3. Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на 

чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи. При цьому 

працівникам може встановлюватися одна з цих надбавок. 

5.4. Надбавки сільському голові встановлює сесія сільської ради. 

5.5. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи і 

порушення трудової дисципліни, на підставі розпорядження сільського голови, 

виплата надбавок призупиняється або розмір їх зменшується. 



 
 
 

 ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА  

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Ганич В. 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. Ганич 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. Надати гр. Ганич Василю Івановичу, жителю с. ***** дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0, 2899 га в с. Вільшинки, урочище 

„Сузанувський” Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Ганич Василю 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  

 
Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Ганич Г.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. Ганич Г. 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. Надати гр. Ганич Ганні Миколаївні, жительці с. *****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0, 3149 га в с. Вільшинки, 

урочище „Загорда” Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Ганич Ганні Миколаївні 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  

 
Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Жир А. 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. Жир А. 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. Жир Анатолію Володимировичу, жителю с. *****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,0400 

га в с. Порошково, вул. Марії Підгірянки Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Жир Анатолію Володимировичу 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  

 
Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Цвік 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. Цвік 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    гр.    Цвік    Надії    Юріївні,    жительці    с.    *****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею   0, 0700 га в с. Порошково 

по вул. Центральна, буд. 103, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Цвік 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  

 
Дванадцята сесія VIII скликання 

 

 

 
  _ 

РІШЕННЯ 

 
Тур’ї Ремети 

ПРОЄКТ 

 
№     

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Кривка 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. Кривка 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. Надати гр. Кривка Мирославу Івановичу, жителю с. *****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського    господарства площею 0,2284 га в   

с. Турички Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Кривка Мирославу 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  

 
Дванадцята сесія VIII скликання 

 

 

 
  _ 

РІШЕННЯ 

 
Тур’ї Ремети 

ПРОЄКТ 

 
№     

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Мешко Н. 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. Мешко Н. 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. Мешко Наталії Василівні, жительці с. ****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,1478 га в с. Вільшинки, 

урочище „Вершок” Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Мешко Наталії Василівні 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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

 

 
  _ 

РІШЕННЯ 

 
Тур’ї Ремети 

ПРОЄКТ 

 
№     

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Фейса С. 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. Фейса С. 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. Фейса Сергію Васильовичу, жителю с. *****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,0300 

га в с. Порошково, вул. Марії Підгірянки Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Фейса Сергію 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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

гр. Ганич Г. 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. Ганич Г. 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. Надати гр. Ганич Ганні Миколаївні, жительці с. *****, дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для індивідуального садівництва площею 0,1063 га в с. Вільшинки, ур. „Горбок” 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Ганич Ганні Миколаївні 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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

індивідуального садівництва 

гр. Кривка 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. Кривка 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. Надати гр. Кривка М. І.,, жительці с. ****, дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального 

садівництва площею 0,1063 га в с. Вільшинки, ур. „Горбок” Ужгородського 

району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Кривка М. І., 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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Мешко М. С. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши заяву 

гр. Мешко М. С. 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 0,1054 га за адресою: с. Тур’ї Ремети, вул. Зелена, 

19 Ужгородського району, Закарпатської області гр. Мешко Маріанні Станківні, 

жительці с. *****. 

2. Передати Мешко Маріанні Станківні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,1054 га, яка знаходиться в с. 

Тур’ї Ремети, вул. Зелена, 19, Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286300:03:001:0112). 

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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про затвердження 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, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Готра А. 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2500 га в с. 

Лумшори Ужгородського району, Закарпатської області гр. Готра Анатолію 

Анатолійовичу, жителю с. *****. 

2. Передати Готра Анатолію Анатолійовичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,2500 га в с. Лумшори, Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:01:001:0094). 

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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про затвердження 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, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Мельник Л. 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. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,5700 га в с. 

Вільшинки, ур. «Вучарник» Ужгородського району, Закарпатської області гр. 

Мельник Людмилі Петрівні, жительці с. *****. 

2. Передати Мельник Людмилі Петрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,5700 га в с. Вільшинки, ур. «Вучарник», Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123282500:04:012:0006). 

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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Йолич 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. Йолич 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 0,1074 га в с. 

Тур’я-Пасіка, урочище «коло літнього лагера», Ужгородського району, 

Закарпатської області гр. Йолич Михайлу Васильовичу, жителю с. *****. 

2. Передати Йолич Михайлу Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,1074 га в с. Тур’я-Пасіка, урочище «коло літнього лагера», 

Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер 

2123285500:01:003:0052). 

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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

 

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, 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 дозвіл виконкому Тур’є-Реметівської сільської ради на розроблення 

детального плану території земельної ділянки орієнтовною площею 1,300 га., за 

адресою с. Тур’ї Ремети, ур. «Мочари» Ужгородського району Закарпатської 

області для будівництва та обслуговування будівель закладів комунального 

обслуговування іншого призначення. 

Визначити: 

2.1. Замовником розроблення детального плану території Тур’є- 

Реметівську сільську раду Ужгородського району, Закарпатської області. 

3. Тур’є-Реметівській сільській раді згідно з чинним законодавством, 

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  

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 
ТОВ „ВІКО-СПОРТ” 

 
 

Керуючись статтями 127, 128 Земельного кодексу України, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 „Про затвердження 

Порядку здійснення розрахунків з розстроченням платежу за придбання земельної 

ділянки державної та комунальної власності”, з метою сприяння соціально-

економічному розвитку сільської територіальної громади 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. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що знаходиться у користуванні в ТОВ 

„ВІКО-СПОРТ”, яка намічена для викупу, кадастровий номер 

2123286200:02:024:0024 за адресою: Закарпатська область, Перечинський район,  

на території Тур’я-Полянської сільської ради, урочище „Шипот” згідно з 

договором оренди земельної ділянки від 12.02.2020 р. 

1.1. Затвердити ринкову вартість земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ТОВ „ВІКО-СПОРТ” для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, площею 0,2762 га в розмірі 

150 943, 30 грн. (сто п’ятдесят тисяч дев’ятсот сорок три гривні 30 копійок), в 

розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки: 54 грн. 65 коп. (п’ятдесят 

чотири гривні 30 копійок), на підставі експертної грошової оцінки (висновок      

експерта про ринкову вартість земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення) від 14.12.2021 р. 



1.2. Продати ТОВ „ВІКО-СПОРТ” земельну ділянку несільсько- 

господарського призначення площею 0,2762 га в розмірі 150 943, 30 грн. (сто 

п’ятдесят тисяч дев’ятсот сорок три гривні 30 копійок), в розрахунку на один 

квадратний метр земельної ділянки: 54 грн. 65 коп. (п’ятдесят чотири гривні 30 

копійок) для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. 

2. Сільському голові Девіцькій Н. П. в установленому порядку заключити 

договір купівлі-продажу земельної ділянки з ТОВ „ВІКО-СПОРТ”. 

3. ТОВ „ВІКО-СПОРТ”, виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

згідно з вимогами статі 91 Земельного кодексу України. 

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  

Дванадцята сесія VIII скликання 
 

 

 
  _ 

РІШЕННЯ 

 
Тур’ї Ремети 

ПРОЄКТ 

 
№     

 

 

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення 

ТОВ „ВІКО-СПОРТ” 

 
 

Керуючись статтями 127, 128 Земельного кодексу України, Постановою 

Кабінету Міністрів України від 22.04.2009 року № 381 та з метою сприяння 

соціально-економічному розвитку 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. Погодити звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, що знаходиться у користуванні в ТОВ 

„ВІКО-СПОРТ”, яка намічена для викупу кадастровий номер 

2123286200:02:031:0025 за адресою: Закарпатська область, Перечинський район,  

на території Тур’я-Полянської сільської ради, урочище „Шипот” згідно з 

договором оренди земельної ділянки від 12.02.2020 р. 

1.1. Затвердити ринкову вартість земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення ТОВ „ВІКО-СПОРТ” для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення, площею 0,5982 га в розмірі 

318 302, 22 грн. (триста вісімнадцять тисяч триста дві гривні 22 копійки), в 

розрахунку на один квадратний метр земельної ділянки: 53 грн. 21 коп. (п’ятдесят 

три гривні 21 копійка), на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта 

про ринкову вартість земельної ділянки несільсько- господарського призначення) 

від 14.12.2021 р. 

1.2. Продати ТОВ „ВІКО-СПОРТ” земельну ділянку несільсько- 

господарського призначення площею 0,5982 га в розмірі 318 302, 22 грн. (триста 

вісімнадцять тисяч триста дві гривні 22 копійки), в розрахунку на один 



квадратний метр земельної ділянки: 53 грн. 21 коп. (п’ятдесят три гривні 21 

копійка) для будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення. 

2. Сільському голові Девіцькій Н. П. в установленому порядку заклю-чити 

договір купівлі-продажу земельної ділянки з ТОВ „ВІКО-СПОРТ”. 

3. ТОВ „ВІКО-СПОРТ” виконувати обов’язки власника земельної ділянки 

згідно з вимогами статі 91 Земельного кодексу України. 

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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №     
 

Про внесення змін до рішення девятої сесії 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

VІІІ скликання № 318 від 21.10.2021 року 

„Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Злочевській 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. Злочевської Н. 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. Внести зміни до рішення дев’ятої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради 

VІІІ скликання від 21.10.2021 року № 318 „Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Злочевській Н. О.” та викласти пункт 1 в такій редакції: 

„1. Надати гр. Злочевській Надії Олексіївні, жительці с. Тур’ї Ремети, вул. 

Садова, 14, Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3654 га в с. Тур’ї Ремети, вул.  

Садова, 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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 
 

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. Мицька 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. Мицька 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 Мицька Василю Васильовичу, жителю с. *****, дозвіл на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), площею 0,1455 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Перемоги, 

10, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Мицька 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  

Дванадцята сесія VIII скликання 
 

 

 
  _ 

РІШЕННЯ 

 
Тур’ї Ремети 

ПРОЄКТ 

 
№     

 

 

Про продовження терміну дії договору 

оренди земельної ділянки 

ПрАТ «ВФ Україна» 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26, статті 42 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 12, 124, 125 Земельного 

Кодексу України, Закону України «Про оренду землі», Податкового кодексу 

України, 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. Продовжити ПрАТ «ВФ Україна» термін дії договору оренди земельної 

ділянки, який зареєстрований за № 212320004000021 від 30.03.2012 року 

(кадастровий номер 2123286301:01:004:0049) строком на 5 років площею 0,0037 

га, з цільовим призначенням земельної ділянки для обслуговування станції 

мобільного зв'язку, що розташована в с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 79 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2. ПрАТ «ВФ Україна» зареєструвати додаткову угоду оренди земельної 

ділянки у державному реєстрі речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

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 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про розгляд звернення 

гр. Скубенич М. В. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, 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”, розглянувши заяву 

гр. Скубенич М. В., Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Не заперечувати щодо видачі гр. Скубенич Марії Василівні, жительці с. 

**** дублікату сертифікату на право на земельну частку (пай), взамін втраченого 

сертифікату на право на земельну частку (пай) ЗК № 0061009, виданого на ім’я 

Опачко Павліни Юріївни в КСП „Зоря”. 

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  

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про затвердження Програми організації та 

забезпечення мобілізаційної підготовки, 

територіальної оборони, призову на 

строкову військову службу та військо-патріотичного 

виховання населення Тур’є-Реметівсько 

ї територіальної громади 

 
Відповідно до пункту 22 статті 26 та пункту 16 частини першої статті 43 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 43 Закону 

України від 5 березня 1993 року № 2232-ХІІ «Про військовий обов’язок і 

військову службу», статті Закону України від 6 грудня 1991 року № 1932-ХІІ 

«Про оборону України» (зі змінами), статті 18 Закону України « Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», Положення про територіальну оборону України, щоб 

затверджене Указом Президента України від 23 вересня 2016 року № 406/2016, 

рішення Ради національної безпеки і оборони України від 

14 вересня 2020 року «Про Стратегію національної безпеки України», що 

затверджене Указом Президента України від 14 вересня 2020 року № 392/2020, з 

метою підвищення якості мобілізаційної підготовки та рівня мобілізаційної 

готовності підприємства, установ та організацій – виконавців мобілізаційних 

завдань, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму організації та забезпечення мобілізаційної 

підготовки, територіальної оборони, призову на строкову військову службу та 

військо-патріотичного виховання населення Тур’є-Реметівської територіальної 

громади, що додається. 

2. Контроль за виконанням цього 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  

 
Дванадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

 
ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про затвердження Програми організації та забезпечення 

мобілізаційної підготовки, розміщення формування 

68 окремого батальйону територіальної оборони, 

Проведення заходів єдиного стрілецького дня, 

нарощення системи управління (зв’язку) на 2022-2023 роки 

 

 
Відповідно до пункту 17 статті 91 Бюджетного кодексу України з 

врахуванням введення в дію з 01.01.2022 року ЗУ «Про основи національного 

спротиву», статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

розглянувши лист Ужгородського районного територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму організації та забезпечення мобілізаційної 

підготовки, розміщення формування 68 окремого батальйону територіальпної 

оборони, роведення заходів єдиного стрілецького дня, нарощення системи 

управління (зв’язку) на 2022-2023 роки, що додається. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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