
РОБОЧІ МАТЕРІАЛИ 

Пленарного засідання 

21 сесії VIII скликання 

Перелік питань: 

1. Про план роботи Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчого комітету 

на 2023 рік. 

2. Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тур'є- 

Реметівської сільської ради у 2023 році. 

3. Про організацію харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої 

освіти Тур'є-Реметівської сільської ради у 2023 році. 

4. Про затвердження змін до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур'є- 

Реметівської сільської ради на 2022 рік. 

5. Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

6. Про Програму ефективного використання майна комунальної власності Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2023-2024 роки. 

7. Про Програму благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2023-2024 роки. 

8. Про затвердження Програми «Про відшкодування витрат, пов’язаних з 

відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах та придбання 

товарів медичного призначення» на 2023 рік. 

9. Про затвердження Програми «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 2023 рік 

10. Про затвердження Програми «Підтримка» на 2023 рік. 

11. Про програму розвитку комунального закладу «Тур’є-Реметівської школи 

мистецтв» Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

12. Про програму розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є- 

Реметівської сільської ради» як інформаційного та культурного центру 

сільської територіальної громади на 2023-2024 роки. 

13. Про програму соціально-економічного розвитку на 2023 рік. 

14. Про надання дозволу на розроблення детального плану території Цмур В.І. 

15. Про надання дозволу на розроблення детального плану території Трофіменко 

В.В. 

16. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок. 

17. Про умови оплати праці сільського голови на 2023 рік. 

18. Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2023 рік. 
 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №    
 

 

 

Про план роботи Тур’є-Реметівської 

сільської ради та її виконавчого 

комітету на 2023 рік 

 

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2023 році, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план роботи Тур’є-Реметівської сільської ради та її 

виконавчого комітету на 2023 рік (додається). 

2. Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при 

необхідності вносити зміни та доповнення до плану роботи. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

сільської ради Марію Багару та голів постійних комісій сільської ради. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  №   
 

П Л А Н 

роботи Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2023 рік 

 

№ 

з/п 

Назва та зміст заходів Обґрунтування 

необхідності 

здійснення 

заходів 

Термін 

виконанн 

я 

Відповідальні 

за 

виконання 

Відмітка 

про 

виконан- 

ня 

 

І. Проведення сесії сільської ради 

1. Звіт сільського голови 

про роботу виконкому 

сільської ради за 2022 

рік. 

П.1.9 ст.26 

Закону України 
«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

І 

квартал 

2023 

року 

Сільський голова  

2. Звіт старост про роботу 

старостинських округів 

за 2022 рік. 

П.6 ст.541 

Закону України 
«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

1 
квартал 

2023 

року 

Старости 

старостинських округів 

 

3. Про хід виконання 

Програми соціально- 

економічного розвитку 

за 2022 рік 

На  виконання 

ст. 26 п. 1.22 

Закону України 
«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

1 

квартал 

2023 

року 

Перший  заступник 

сільського      голови 

Крупчинська О.Я., 

Постійна     комісія 

сільської ради з питань 

фінансів,   бюджету, 

планування, соціально- 

економічного   розитку, 

інвестицій та   міжна- 

родного  співробіт- 
ництва 

 

4. Про роботу  відділу 

культури та туризму 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Закон України 

«Про культуру» 

2 
квартал 

2023 

року 

Відділ культури та 

туризму Тур’є- 

Реметівської сільської 

ради, постійні комісії 

сільської ради з 

гуманітарних питань; з 

питань прав людини, 

законності, депутат- 

ської діяльності, етики 

та регламенту 

 

5. Про роботу закладів 
освіти Тур’є-Реметів- 

Закон України 
«Про освіту» 

3 
квартал 

 

Відділ освіти, молоді та 
 



 ської територіальної 
громади 

 2023 
року 

спорту Тур’є-Реметів- 
ської сільської ради, 

постійні    комісії 

сільської ради з 

гуманітарних питань; з 

питань прав  людини, 

законності,  депутат- 

ської діяльності, етики 

та регламенту 

 

6. Про роботу закладів 

охорони здоров’я на 

території громади 

Закон України 
«Основи 

законодавства 

України про 

охорону 

здоров’я» 

3 
квартал 

2023 

року 

Директор комуналь- 

ного некомерційного 

підприємства «Центр 

первинної медико- 

санітарної допомоги» 

Тур'є-Реметівської 

сільської ради» 

Малишко Ю. Ю. 

 

7. Розробка та затверд- 

ження регуляторних 

актів 

Закон України 
«Про заходи 

державної 

регуляторної 

політики у сфері 

господарської 

діяльності» 

2-3 
квартал 

2023 

року 

Виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради, постійна 

комісія сільської ради з 

питань  фінансів, 

бюджету, планування, 

соціально-економіч- 

ного   розитку, 

інвестицій    та 

міжнародного 

співробітництва 

 

8. Про умов оплати праці 
сільського голови на 

2024 рік. 

П. 1.5 ст.26 

Закону України 
«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні 

4 
квартал 

2023 

року 

Відділ    правової     та 
кадрової роботи Тур’є- 

Реметівської сільської 

ради, постійна комісія 

сільської ради з питань 

фінансів, бюджету, 

планування, соціально- 

економічного розитку, 

інвестицій та міжна- 

родного співробіт- 

ництва 

 

9. Про сільський бюджет 
на 2024 рік 

На виконання 

ст. 26 п.1.23 

Закону України 

«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

4 
квартал 

2023 

року 

Фінансовий відділ 
Тур’є-Реметівської 

сільської ради, 

постійна  комісія 

сільської ради з питань 

фінансів,бюджету, 

планування, соціально- 

економічного розитку, 

інвестицій   та 

міжнародного 

співробітництва 

 

10. Про Програму 
соціально-економічного 

На виконання ст. 
26 п.1.22 Закону 

4 
квартал 

Перший заступник 
сільського голови 

 



 розвитку на 2024 рік України «Про 
місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

2023 
року 

Крупчинська О.Я., 
постійна   комісія 

сільської ради з питань 

фінансів, бюджету, 

планування, соціально- 

економічного  розитку, 

інвестицій    та 

міжнародного 

співробітництва 

 

11. Про План  діяльності 

сільської ради з 

підготовки регуляторних 

актів на 2024 рік 

Закон України 
«Про засади 

державної 

регуляторної 

політики у 

сфері 

господарської 

діяльності» 

До 15 
грудня 

2023 р. 

Секретар сільської 

ради, відділ правової 

та кадрової роботи 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради, 

постійні комісії 

сільської ради 

 

12. Про План роботи 

сільської ради на 2024 

рік 

На виконання ст. 

26 п. 1.7 Закону 
України «Про 

місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

4 
квартал 

2023 

року 

Секретар сільської 

ради, голови постійних 

комісій сільської ради 

 

13. Про внесення   змін до 
сільського бюджету на 

2024 рік 

На виконання ст. 
26 п.1.23 Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

Протягом 
року 

Фінансовий відділ 
Тур'є-Реметівської 

сільської ради, 

постійна комісія 

сільської ради з питань 

фінансів, бюджету, 

планування, соціально- 

економічного розитку, 

інвестицій та міжна- 

родного співробіт- 

ництва 

 

14. Про затвердження звіту 

про виконання 

сільського бюджету 

На виконання ст. 

26 п.1.23 Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

Щоквар- 

тально 

Фінансовий відділ 

Тур'є-Реметівської 

сільської ради, 

постійна   комісія 

сільської ради з питань 

фінансів, бюджету, 

планування, соціально- 

економічного  розитку, 

інвестицій    та 

міжнародного 

співробітництва 

власності 

 

15. Про роботу виконкому 

сільської ради в 

міжсесійний період 

На виконнная п. 

1.11 ст. 26 

Закону  України 

«Про місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

Щоквар- 

тально 

Секретар виконкому 

сільської ради 

 



16. Про внесення   змін   до 
Програми соціально- 

економічного розвитку 

на 2023 рік 

На виконання ст 
.26 п.1.22 Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

За 
необхід- 

ністю 

Перший заступник 
сільського голови 

Крупчинська О. Я., 

постійні комісії 

сільської ради 

 

17. Затвердження сільських 

програм та внесення змін 

до сільських програм на 

2023 рік (за сферами 

діяльності) 

На виконання ст. 

26 п.1.22 Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

Протя- 

гом 

року, за 

не 

обхід- 

ністю 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 
постійні комісії 

сільської ради 

 

18. Затвердження Порядку 
використання 

бюджетних   коштів, 

передбачених    на 

реалізацію  сільських 

програм (за  сферами 

діяльності) 

На виконання ст. 
26 п.1.23 Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

Протя- 
гом 

року, за 

необ- 

хід- 

ністю 

Виконавчий комітет 

сільської ради, 

постійні комісії 

сільської ради 

 

19. Про регулювання 
земельних відносин 

На виконання ст. 
26 п.1.34 Закону 

України «Про 

місцеве 

самоврядування 

в Україні» 

Протя- 
гом року 

Відділ земельних 
відносин та екології 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради, 

постійна    комісія 

сільської ради з питань 

земельних  відносин, 

природокористування , 

планування  території, 

будівництва, 

архітектури,  охорони 

пам’яток, історичного 

середовища, 

благоустрою 

 

ІІІ. Засідання постійних комісій  

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

комісія з гуманітарних питань 

 

1. Про роботу відділу 
культури та туризму 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

На виконання п.4 ст. 

47   Закону   України 
«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

2 квартал 
2023 року 

Голова комісії   

2. Про роботу закладів 
освіти територіальної 
громади 

На виконання п. 4 ст. 

47   Закону   України 
«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

3 квартал 
2023 року 

Голова комісії   

3. Про роботу закладів 
охорони здоров’я на 

На виконання п. 4 ст. 
47 Закону України 

3 квартал 
2023 року 

Голова комісії   



 території громади «Про місцеве 
самоврядування в 
Україні» 

   

Комісія з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 

1. Про виконання сільського 
бюджету за 2022 рік, 

На виконання п. 4 ст. 

47   Закону   України 
«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

1 квартал 
2023 року 

Голова комісії  

2. Про внесення змін до 
сільського бюджету на 
2023 рік 

На виконання ст. 26 

п.       4.47       Закону 
України «Про 

місцеве самовряду- 

вання в Україні 

Протягом 
року 

Фінансовий 
відділ, постійна 

комісія сільської 

ради з питань 

фінансів, 

бюджету, 

планування, 

соціально- 

економічного 

розитку, 

інвестицій та 

міжнародного 

співробітництва 

 

3. Про виконання сільського 

бюджету за І квартал 

2023 року 

На виконання п. 4 ст. 

47   Закону   України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

2 квартал 

2023 року 

Голова комісії  

 

4. 
Про виконання сільського 

бюджету за І півріччя 

2023 року 

На виконання п. 4 ст. 
47   Закону   України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

3 квартал 
2023 року 

Голова комісії  

5. Про виконання сільського 

бюджету за 9 місяців 2023 

року 

На виконання п. 4 ст. 
47   Закону   України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

4 квартал 
2023 року 

Голова комісії  

6. Про програму соціально- 

економічного розвитку 

сіл сільської ради 

На виконання п. 4 ст. 
47   Закону   України 

«Про місцеве 

самоврядування в 

Україні» 

4 квартал 
2023 року 

Голова комісії  

7. Про сільський бюджет на 

2024 рік 

На виконання п. 4 ст. 
47 Закону України 

«Про місцеве 

4 квартал 
2023 року 

Голова комісії  



  самоврядування 
Україні» 

в    

Комісія з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою 

1. Про розгляд заяв На виконання п. 4 ст. Протягом Голова комісії  
 громадян по земельних 47 Закону України року  

 питаннях «Про місцеве   

  самоврядування в   

  Україні»   

 

Комісія з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту 

1. Розгляд заяв з питань На виконання п.4 Протягом Голова комісії  
 оренди комунального ст.47 Закону України року  

 майна. «Про місцеве само-   

  врядування в   

  Україні»   

 

ІV. Організаційні заходи 

 

1.  Підготовка та проведення 

днів села, державних, 

релігійних та професійних 

свят 

Відповідно до плану 

роботи відділу 

культури та туризму 

Тур’є-Реметівської 

сільскої ради на 2023 
рік 

Постійно Відділ культури 

та туризму 

сільської ради, 

керівники 

клубних установ 

 

2. Урочистості з нагоди Дня 
Конституції України 

Відповідно до плану 

роботи відділу 

культури та туризму 

Тур’є-Реметівської 

сільскої ради на 2023 
рік 

Червень 
2023 р. 

Відділ культури 

та туризму 

сільської ради, 

керівники 

клубних установ 

 

3. Урочистості до Дня 
незалежності України 

Відповідно до плану 

роботи відділу 

культури та туризму 

Тур’є-Реметівської 

сільскої ради на 2023 
рік 

Серпень 
2023 р. 

Відділ культури 

та туризму 

сільської ради, 

керівники 

клубних установ 

 

 

V. Навчання працівників виконавчого апарату, надання практичної та методичної 

допомоги 

 

1. Навчання  членів 

виконавчого комітету 

сільської ради 

З метою надання методичної 

та практичної допомоги по 

поглибленому вивченню 

Закону України «Про 

місцеве самоврядування в 

Щоквар- 

тально 

  



  Україні», інших 
законодавчих актів та 
забезпеченню виконання їх 

вимог 

   

2. Проведення семінар- 
навчання депутатів 

сільської ради 

Під час проведення днів 
депутата 

Щоквар- 
тально 

  

3. Навчання сільського голови 
та секретаря сільської ради з    
питань діяльності 

виконавчих органів ради 

На вебінарах, семінарах та 
курсах підвищення 
кваліфікації 

Постійно   

 

П Е Р Е Л І К 

питань до розгляду на засіданнях виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

 

Січень 

1. Про роботу відділу «Центр надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психоневро- 

логічного інтернату за період з жовтня по грудень 2022 року. 

3. Про затвердження Переліку об’єктів, Переліку оплачуваних суспільно- 

корисних робіт для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт на 2023 рік та визначення видів безоплатних 

суспільно-корисних робіт для засуджених до громадських робіт та порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт 

на 2023 рік. 

 

Лютий 

1. Про роботу відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я щодо 

надання соціальних послуг жителям громади. 

2. Про підсумки виконання бюджету за 2022 рік. 

 

Березень 

1. Про заходи щодо поліпшення благоустрою довкілля на території територіаль- 

ної громади. 

2. Про роботу комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Тур’є- 

Реметівської сільської ради» щодо забезпечення прав дітей з особливими 

освітніми потребами. 

Квітень 

1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі сільської ради. 

2. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2023 року. 

3. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психоневро- 

логічного інтернату за період з січня по березень 2023 року. 



Травень 

1. Про роботу комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради щодо медичного 

обслуговування населення громади. 

2. Про організацію оздоровлення дітей та підлітків влітку 2023 року. 

Червень 

1. Про роботу комунального закладу «Тур’я-Реметівська дитяча школа 

мистецтв» щодо надання учням початкової мистецької освіти. 

2. Про роботу Служби у справах дітей щодо додержання законодавства із 

захисту прав дитини, попередження дитячої бездоглядності і безпритульності. 

 

Липень 

1. Про підсумки виконання бюджету за І півріччя 2023 року. 

2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневроло-гічного інтернату за період з квітня по червень 2023 року. 

 

Серпень 

1. Про роботу відділу містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту щодо організації цивільного захисту населення громади. 

2. Про готовність закладів освіти та дитячих дошкільних закладів Тур’є- 

Реметівської сільської ради до нового навчального року. 

 

Вересень 

1. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в 

осінньо-зимовий період 2023/2024 років. 

2. Про стан надходження до сільського  бюджету плати за оренду землі та 

земельного податку. 

 

Жовтень 

1. Про підсумки виконання бюджету за 3-й квартал 2023 року. 

2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневроло-гічного інтернату за період з липня по вересень 2023 року. 

 

Листопад 

1. Про забезпечення утримання вулиць і доріг Тур’є-Реметівської сільської ради 

в зимовий період 2023-2024 років. 

2. Про роботу комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Тур’є- 

Реметівської сільської ради». 

Грудень 

1. Про проєкти Програм на 2024 рік. 

2. Про проєкт бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради на 2024 рік. 

3. Про план роботи виконавчого комітету сільської ради на 2024 рік. 

 

Секретар сільської ради Марія Багара 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
Двадцять перша сесія VIII скликання 

 
РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

 

  _ Тур’ї Ремети №    
 

Про організацію харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

у 2023 році 

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24.03.2021 № 305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), від  02.02.2011 № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання 

яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

№ 667«Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (16.01.2020 № 464 -ІХ), Закону 

України від 05.11.2020 року № 978-IX, «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких 

загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 

України», для забезпечення організації харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної 

організації харчування дітей, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Тур'є-Реметівської сільської ради у 2023 році забезпечити 



безкоштовним харчуванням за кошти органу місцевого самоврядування наступні 

категорії: 

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних групах; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- діти з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус ветеранів 

війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- діти, один з батьків (батьки) яких: 

1) має статус учасника бойових дій, який: 

- захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській 

областях, або на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися чи 

ведуться воєнні (бойові) дії (п.19-24 ст. ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»); 

- має статус особи з інвалідністю внаслідок війни (абз.3 п.4, п.11-15 ч.2 ст. 7 

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»); 

- захищав/захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в 

Донецькій та Луганській областях, або на інших територіях, де в період виконання 

цих завдань велися/ведуться воєнні (бойові) дії. Відповідно до додатку 4 

Постанови КМУ від 20.08.20214 № 413, підтверджуючим документом про участь 

у зоні антитерористичної операції є документ, який виданий командуванням 

військової частини, де військовослужбовець проходить службу на даний час, 

складений на офіційному бланку, зареєстрований в журналі вихідної документації 

та затверджений підписом уповноваженої особи з відповідним текстом, в якому 

вказано термін перебування даного військовослужбовця в районі 

антитерористичної операції, або на інших територіях, де в період виконання цих 

завдань велися/ведуться воєнні (бойові) дії. 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини, 

що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- діти, яким згідно із Законом України ,,Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 

пільгове харчування. 

Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням 

загального обсягу доходів бюджету територіальної громади. 

2. Відповідно до Постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів» розмір плати 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


встановлюється засновником один раз на рік. Батьки або особи, які їх замінюють, 

вносять плату за харчування дітей у ЗДО у розмірах, визначених органами 

місцевого самоврядування. У 2023 році розмір батьківської плати за харчуванняо 

днієї дитини в закладах дошкільної освіти встановити у розмірі 50% від загальної 

вартості харчування дітей в день в межах кошторисних призначень закладених 

сільським бюджетом на 2023 рік. 

3. Вартість харчування одного дітодня встановлюється з розрахунку 

фактичної вартості харчування за місяць розділеної на кількість дітоднів. 

4. Встановити вартість дітодня: у період 01.01.2023 - 31.05.2023 та 

01.09.2023 - 31.12.2023 - 50 грн. 00 коп. 

5. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

№ 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих закладах 

оздоровлення та відпочинку» вартість харчування дітей в оздоровчий період (01 

червня - 31 серпня) збільшується на 10%. 

6. Відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667, 

розмір плати зменшується   на 50% для батьків, у сім'ях, у яких троє і більше 

дітей. 

7. Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють, 

необхідно подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи: 

– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи іншої пільгової 

категорії. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140353.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140353.html


 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №    
 

Про організацію харчування здобувачів 

освіти у закладах загальної середньої освіти 

Тур'є-Реметівської сільської ради у 2023 році 

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами 

Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні питання 

діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24.03.2021 № 305 

«Про затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), від 02.02.2011 № 116 «Про 

затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання 

яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», наказом 

Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

№ 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування 

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (16.01.2020 № 464-ІХ), Закону 

України від 05.11.2020 року № 978-IX, «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких 

загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 

України», для забезпечення організації харчування дітей у закладах дошкільної 

освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної 

організації харчування дітей, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. З метою створення умов для повноцінного харчування здобувачів освіти у 

закладах загальної середньої освіти Тур'є-Реметівської сільської ради у 2023 році 

забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органу місцевого 

самоврядування наступні категорії: 

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 



інклюзивних класах; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- діти, один з батьків (батьки) яких: 

1) має статус учасника бойових дій, який: 

- захищав незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брав 

безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи 

у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій та Луганській 

областях, або на інших територіях, де в період виконання цих завдань велися чи 

ведуться воєнні (бойові) дії (п.19-24 ст. ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»); 

- має статус особи з інвалідністю внаслідок війни (абз.3 п.4, п.11-15 ч.2 ст. 7 

ЗУ «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»); 

- захищав/захищає незалежність, незалежність, суверенітет та територіальну 

цілісність України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в 

Донецькій та Луганській областях,або на інших територій, де в період виконання 

цих завдань велися/ведуться воєнні (бойові) дії. Відповідно до додатку 4 

постанови КМУ від 20.08.20214 № 413, підтверджуючим документом про участь 

у зоні антитерористичної операції є документ, який виданий командуванням 

військової частини, де військовослужбовець проходить службу на даний час, 

складений на офіційному бланку, зареєстрований в журналі вихідної документації 

та затверджений підписом уповноваженої особи з відповідним текстом, в якому 

вказано термін перебування даного військовослужбовця в районі 

антитерористичної операції, або на інших територіях, де в період виконання цих 

завдань велися/ведуться воєнні (бойові) дії. 

- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини, 

що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- діти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 

пільгове харчування. 

- учні, які проживають у пансіоні Туричківської гімназії. 

Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням 

загального обсягу доходів бюджету територіальної громади. 

2. Встановити вартість дітодня у закладах загальної середньої освіти - 45 грн. 

00 коп.; для харчування учнів, які проживають у пансіоні Туричківської гімназії 

– 50 грн. 00 коп. 

3. Згідно з Постановою Кабінету Міністрів України від 02.02.2011 № 116 

«Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, 

учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість» - за 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


рішенням педагогічної ради заклад освіти може звільнити від плати за харчування 

вихованців груп подовженого дня (у відсотках чисельності групи за списком): 10% 

- у повному обсязі. 

Харчування інших учнів здійснюється за власні кошти. 

4. Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням 

загального обсягу доходів бюджету територіальної громади. 

5. Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють, необхідно 

подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи: 

– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи іншої 

пільгової категорії. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №    
 

 

Про затвердження змін до фінансового плану 

комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради 

на 2022 рік 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015року №205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», 

статуту комунального некомерційного підприємства « Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради, затвердженого рішенням 

Тур'є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 року №526, враховуючи лист 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради від 12.12.2022 року №2829/2022, 

щодо необхідності внесення змін, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської 

сільської ради на  2022 рік, виклавши його в новій редакції, що  додається. 

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради Малишко Ю.Ю. 

вжити заходів щодо виконання показників фінансового плану на 2022 рік. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію сільської 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до Положення про складання, затрвердження та контролю 

виконання фінансового плану підприємства 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА    2022       рік 

 
"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

Рішення сесії 
 

Тур'є-Реметівської сільської 

ради 
 

" " 20       р. 

 
Проект  

Попередній  

Уточнений  

Зміни Х 

зробити позначку "Х" 

 
грн. 

 

 
Найменування показника 

 
 

Код 

рядка 

 
Факт 

минулого 

року 

Фінансовий 

план 

поточного 

року 

 
 

Плановий рік 

(усього) 

У тому числі за кварталами 

 
І 

 
ІІ 

 
ІІІ 

 
ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Фінансові результати 

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 
 

10,467,572.41 

 

10,896,880.00 12,575,597.0 3,347,800.0 3,299,600.0 3,257,317.0 2,670,880.0 

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 

 
110 

 
383,651.50 

 
1,397,317.00 

 
1,000,000.0 

 
250,000.0 

 
250,000.0 

 
250,000.0 

 
250,000.0 

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому 

числі: 
120 93,867.00 

 
399,000.0 

  
399,000.0 

 

Відшкодування медикам.пільговим категорім населення 121 98,589.91  -     

Придбання програмного забезпечення 122   -     

Придбання основних засобів 123   - - - - - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 10,749,327.30 13,613,932 13,485,597.0 3,597,800.0 3,599,600.0 3,557,317.0 2,730,880.0 

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 369,639.44 558740.00 446,857.0 123,000.0 121,000.0 106,857.0 96,000.0 

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 222,517.00 318,740.00 293,740.0 60,000.0 60,000.0 83,740.0 90,000.0 

ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 10,101.00 53,000.00 33,000.0 10,000.0 11,000.0 6,000.0 6,000.0 

господарчі товари та інвентар  143 137,021.40 187,000.00 120,117.0 53,000.0 50,000.0 17,117.0 - 

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 138,369.40 190,000.00 190,000.0 50,000.0 40,000.0 50,000.0 50,000.0 

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 383,651.57 1,397,316.00 1,000,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 250,000.00 

Витрати на електроенергію 161 152,495.36 1,088,265.00 698,800.00 174,700.00 174,700.00 174,700.00 174,700.00 

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 4,138.50 2,251.00 0.00     

Витрати на природній газ 163 0.00 16,800.00 0.00     

Витрати на тверде паливо 164 227,017.71 290,000.00 301,200.00 75,300.00 75,300.00 75,300.00 75,300.00 

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів  165   0.00     

Витрати на оплату праці 170 6,871,784.14 7,165,740.00 8,279,816.00 2,226,860.00 2,232,996.00 2,279,900.00 1,540,060.00 

Відрахування на соціальні заходи 180 1,446,194.36 1,549,900.00 1,897,284.00 489,940.00 501,924.00 501,580.00 403,840.00 

Витрати по виконанню цільових програм 190 98,589.91  0.00  0.00 200,000.00 0.00 
Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому 
стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, 

обслуговування тощо) 

200 
  

0.00 
    

Амортизація  210  681,680.00 673,740.00 160,740.00 165,000.00 170,000.00 178,000.00 

Інші витрати (розшифрувати) 220 70,819.03 114,500.00 124,500.00 65,000.00 44,000.00 5,500.00 10,000.00 

Адміністративні витрати, у тому числі: 230 1,170,863.47 1,333,001.00 1,547,140.00 393,000.00 409,680.00 363,480.00 380,980.00 

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 15,473.00 48,000.00 57,000.00 9,000.00 18,000.00 15,000.00 15,000.00 

витрати на страхові послуги 232 3,713.20 17,600.00 9,000.00 8,000.00 1,000.00   

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 56,922.00 27,001.00 30,000.00 10,000.00 20,000.00 0.00 0.00 

витрати на службові відрядження 234 5,687.90 18,400.00 20,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 5,000.00 

витрати на зв’язок та інтернет 235 47,965.20 50,000.00 41,000.00 12,500.00 12,500.00 3,500.00 12,500.00 

витрати на оплату праці 236 831,720.26 926,380.00 1,119,800.00 275,000.00 285,400.00 275,400.00 284,000.00 

відрахування на соціальні заходи 237 182,978.51 202,120.00 246,340.00 60,500.00 62,780.00 60,580.00 62,480.00 

витрати на обслуговування оргтехніки  238 15,603.40 25,000.00 21,000.00 12,000.00 5,000.00 4,000.00 0.00 

витрати на культурно-масові заходи 239   0.00     

 Коди 

 

Підприємство  

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги"Тур'є Реметівської сільської 

ради 

 

за ЄДРПОУ 

 

36916782 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ  

Територія с.Т-Ремети вул Центральна 16 за КОАТУУ  

Орган державного управління за СПОДУ  

Галузь Охорона здоров"я за ЗКГНГ   

Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД  86.21 

Одиниця виміру, грн.  

Форма власності  

Середньооблікова кількість штатних працівників 65.25   

Місцезнаходження  

Телефон 0-31-45-5-12-86   

Керівник Малишко Юрій Юрійович   

 



 

 
Найменування показника 

 

Код 

рядка 

 
Факт 

минулого 

року 

Фінансовий 

план 

поточного 

року 

 

Плановий рік 

(усього) 

У тому числі за кварталами 

 
І 

 
ІІ 

 
ІІІ 

 
ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

амортизація 250   0.00     

юридичні та нотаріальні послуги 260   0.00     

витрати на охорону праці та навчання працівників 270 2,800.00 7,500.00 0.00  0.00   

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 8,000.00 11,000.00 3,000.00 1,000.00 0.00 0.00 2,000.00 

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290   0.00   0.00 0.00 

дохід від операційної оренди активів  291   0.00     

дохід від реалізації необоротних активів  292   0.00     

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300        

ІІ. Елементи операційних витрат 

Матеріальні затрати 400 1,006,869.42 2,131,056.00 1,836,857.00 423,000.00 411,000.00 606,857.00 396,000.00 

Витрати на оплату праці 410 7,703,504.40 8,092,120.00 9,399,616.00 2,501,860.00 2,518,396.00 2,555,300.00 1,824,060.00 

Відрахування на соціальні заходи 420 1,629,172.87 1,752,020.00 2,143,624.00 550,440.00 564,704.00 562,160.00 466,320.00 

Амортизація  430 671,196.00 673,740.00 673,740.00 160,740.00 165,000.00 170,000.00 178,000.00 

Інші операційні витрати 440 226,983.73 319,001.00 305,500.00 122,500.00 105,500.00 33,000.00 44,500.00 

Разом (сума рядків 400 - 440) 450 10,566,530.42 12,967,937.00 13,685,597.00 3,597,800.00 3,599,600.00 3,757,317.00 2,730,880.00 

ІІІ. Інвестиційна діяльність 

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500   0.00   0.00 0.00 
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 
капітальних видатках 501   0.00     

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 0.00 0.00 289,000.00 60,000.00 30,000.00 199,000.00 0.00 

придбання (виготовлення) основних засобів (місцевий бюджет) 511   199,000.00   199,000.00  

придбання (виготовлення) основних засобів 512   90,000.00 60,000.00 30,000.00 0.00 0.00 
придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
активів 513        

придбання (створення) нематеріальних активів 514        

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів 515        

капітальний ремонт 516        

ІV. Фінансова діяльність 

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 - - - - - - - 

кредити 601   -     

позики 602   -     

депозити 603   -     

Інші надходження (розшифрувати) 610   -     

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 - - - - - - - 

кредити 621   -     

позики 622   -     

депозити 623   -     

Інші витрати (розшифрувати) 630   -     

Усього доходів 700 11,043,681 12,294,197 13,575,597.0 3,597,800.0 3,549,600.0 3,507,317.0 2,920,880.0 

Усього витрат 800 10,549,911 12,309,197 13,974,597.0 3,657,800.0 3,629,600.0 3,956,317.0 2,730,880.0 

Нерозподілені доходи 850        

IV. Додаткова інформація  на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10 

Штатна чисельність працівників 900    68.25   65.25 
 910    18,652.7    

Податкова заборгованість 920        

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930        

 

Директор    

(посада) 

 
Головний бухгалтер    

(посада) 

Малишко Ю.Ю. 
 

 

(підпис) (ініціали, прізвище) 

 
Доброцька Г.Ю. 

 
 

(підпис) (ініціали, прізвище) 



 

Пояснювальна записка 

до проекту рішення Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Про затвердження змін до фінансового плану на 2022 року Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради . 

 

 

 

 

Внести зміни в фінансовому плані, а саме зменшити доходи від 

Національної служби здоров"я України на 1260,4,0тис.грн., 

- Доходи з місцевого бюджету збільшити на 399,0 тис.грн. в т.ч. 199,0 тис.грн. на 

придбання твердопаливного котла для АЗПСМ с.Порошково ; 200,0 тис.грн. на 

поточний ремонт АЗПСМ с.Порошково 

-Зменшити видатки в фінансовому плані за 2022р. 

рядок 141 «Медикаменти та перевязувальні матеріали» на 20,0тис.грн. 

рядок 142 «Ремонт та запасні частини до транспортних засобів на 20.0тис.грн. 

рядок 143 «Господарські товари та інвентар» на 69,9тис грн. 

рядок 170 «Витрати на оплату праці» на 800,0тис.грн. 

рядок 180 «Відрахування на соціальні заходи» на 100,0тис.грн. 

рядок 220 «Інші витрати» на 90,0тис.грн. 

рядок 232 «Витрати на страхові послуги» на 9,0 тис.грн. 

рядок 238"Витрати на обслуговування оргтехніки" на 10.0тис.грн. 

рядок233"Витрати на придб. та супровід програмного забезпечення" на 15,0тис.грн. 

рядок2235"Витрати на зв'язок та інтернет» на 9,0 тис.грн. 

рядок270"Витрати на охорону праці та навчання працівників"на7,5тис.грн. 

рядок280"Інші адмінвитрати"на 10,0,0тис.грн. 

рядок512"Придбання (виготовлення) основних засобів на 100,0,0тис.грн. 

 

 

 

 

 

 
Директор Ю.Ю.МАЛИШКО 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

 

_  Тур’ї Ремети № _ _ 

 

Про Програму фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2023 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, заслухавши та обговоривши інформацію директора 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради Юрія Малишко щодо 

необхідності затвердження Програми фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік, що додається. 

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради 

Юрію Малишко забезпечити реалізацію заходів Програми. 

3. 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 



 
 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети 
 

 

Про Програму ефективного 

використання майна комунальної 

власності Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2023-2024 роки 

 

Розглянувши Програму ефективного використання майна комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023-2024 роки, керуючись 

пунктом 22, частиною 1 статті 26, частиною 1 статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації постійних 

комісій сільської ради, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму ефективного використання майна комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023-2024 роки (додається). 

2. Доручити виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

забезпечити виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та 

заступника Тур’є-Реметівського сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради 

  №    
 

 

ПРОГРАМА 

ефективного використання майна комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023-2024 роки 

 

I. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 

Програма ефективного використання майна комунальної власності Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2023-2024 роки, (далі Програма) розроблена у 

відповідності до Конституції України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», інших законів України та підзаконних актів для 

вирішення проблем розвитку території Тур’є-Реметівської сільської ради, 

забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, а 

також координації діяльності щодо ефективного використання комунального 

майна Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

II. Мета Програми 

 

Мета Програми – сприяння ефективному використанню бюджетних 

коштів усіх рівнів, забезпечення економії ресурсів, забезпечення найбільш 

сприятливих умов використання комунального майна Тур’є-Реметівської 

сільської ради, подальший соціально-економічний та культурний розвиток 

сільської ради, підняття рівня життя та добробуту населення. 

Для досягнення поставлених цілей будуть здійснюватися заходи з 

реалізації Програми, які наведені в додатку 1 до Програми. 

 

III. Завдання Програми та результативні показники 

 

Основні завдання Програми – конкретні напрямки та заходи, які повинні 

бути здійснені протягом 2023-2024 років, що наведені в додатку 1. 

 

IV. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради, який є 

відповідальним за виконання запланованих у Програмі заходів забезпечує їх 

реалізацію у повному обсязі впродовж 2023-2024 років. 

Фінансове забезпечення Програми проводиться відповідно до порядку 

здійснення видатків для проведення заходів за рахунок коштів сільського 

бюджету згідно з додатком 2 до Програми. 

Розпорядником коштів бюджету, що спрямовуються на реалізацію 

Програми є Тур’є-Реметівська сільська рада. 



Додаток 1 

до Програми 

 

 

Заходи, орієнтовні обсяги витрат та джерела 

фінансування по виконанню програми ефективного використання майна 

комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2023-2024 роки 

 

№ 

з/ 

п 

 
 

Заходи програми 

 
 

Термін 

виконання 

 

Джере- 

ла 

фінан- 

сування 

Орієнтовні 

обсяги фінан- 

сування, 

тис. грн. 

2023 р. 2024 

р. 

1 2 3 4 5 6 

1. Витрати на виготовлення технічної 

документації, проектів відводу на 

об’єкти комунальної власності та 

земельні ділянки під ними, 

виготовлення інвентарних справ, 

експертних оцінок вартості об’єктів, 

оголошень та реклам, нотаріальних 

дій, матеріально-технічного забезпе- 

чення по забезпеченню повноважень 

щодо управління об’єктами власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради та 

інші витрати пов’язані із виконанням 

Програми 

 

 

 

 

2023- 

2024 

роки 

 

 

 

 

Сіль- 

ський 

бюджет 

 

 

 

 

20,0 

 

 

 

 

30,0 

2. Утримання об’єктів комунальної 

власності  Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

2023- 

2024 

роки 

Сіль- 

ський 

бюджет 

0,0 40,0 

3. Поточний ремонт об’єктів 

комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради, 

виконання робіт по демонтажу 

списаного майна. 

 

2023- 

2024 

роки 

 

Сіль- 

ський 

бюджет 

 
 

0,0 

 
 

70,0 

 Разом:   20,0 140,0 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до Програми 

 

 

Ресурсне забезпечення комплексної програми ефективного 

використання майна комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2023-2024 роки 
 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2023 рік 2024 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 

у тому числі: 

 

20,0 
 

140,0 

- сільський бюджет 20,0 140,0 

- районний бюджет - - 

- обласний бюджет - - 

- кошти не бюджетних джерел - - 
 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
 

1. Назва: Програма ефективного використання майна комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023-2024 роки. 

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

3. Замовник або координатор: Тур’є-Реметівськоа сільська рада. 

4. Мета: сприяння ефективному використанню бюджетних коштів усіх 

рівнів, забезпечення економії ресурсів. Забезпечення найбільш 

сприятливих умов використання комунального майна Тур’є- 

Реметівської сільської ради, подальший соціально-економічний та 

культурний розвиток сільської ради, підняття рівня життя та добробуту 

населення. 

5. Початок: 2023 рік. 

6. Закінчення: 2024 рік. 

7. Етапи виконання: в два етапи. 

8. Загальні обсяги фінансування: 160,0 тис. грн., в т.ч. 2023р. – 20,0 тис. 

грн., 2024р. – 140,0 тис. грн. 

9. Очікуванні результати виконання: ефективне використання 

бюджетних коштів, забезпечення найбільш сприятливих умов 

використання комунального майна Тур’є-Реметівської сільської ради, 

подальший соціально-економічний та культурний розвиток сільської 

ради. 

10. Контроль за виконанням: виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети 
  

 

Про Програму благоустрою 

населених пунктів Тур’є- 

Реметівської     сільської 

ради на 2023-2024 роки 

 

Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2023-2024 роки, відповідно до Закону України 

«Про благоустрій населених пунктів», керуючись пунктом 22 частини 1 статті 

26, частинами 1, 2, 3 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2023-2024 роки (додатком. 

2. Доручити виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

забезпечити виконання  заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та заступника Тур’є-

Реметівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Володимира Короля. 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

   №    
 

ПРОГРАМА 

благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2023-2024 роки 

 

1. Загальні положення 

 

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч 

проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та не систематичним проведенням 

заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення. 

В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу, вирішується 

та вдосконалюється питання дошкільних та освітніх, бібліотечних та медичних 

закладів. 

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою,   із санітарного 

очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, 

здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими 

відходами тощо. У бюджеті частково закладено кошти для реалізації програм 

з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, 

залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння 

приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, вивозу 

та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту доріг 

комунальної власності, озеленення території, вуличного освітлення тощо. На 

сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних 

науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи 

благоустрою населених пунктів. 

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і 

фінансування робіт з комплексного благоустрою населених пунктів громади, а 

також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого 

та якісного покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля у 

відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

«Про благоустрій населених пунктів». 
 

2. Структура і характеристика об’єктів благоустрою населених пунктів 

сільської ради 

 

До об’єктів благоустрою населених пунктів сільської ради належать: 

1. Території загального користування: 

1.1. Рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 

1.2. Пам’ятники культурної та історичної спадщини; 

1.3. Вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні доріжки; 



1.4. Кладовища; 

1.5. Інші території загального користування. 

2. Території будівель та споруд інженерного захисту територій. 

3. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними 

території на умовах договору. 

Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є: 

1. Покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і 

доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; 

2. Будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 

3. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 

4. Технічні засоби регулювання дорожнього руху; 

5. Будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 

6. Інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

 

3. Строки та етапи виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми передбачається на 2 роки: з 2023 року по 2024 

рік. 

Програма, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення 

завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення 

змін до Програми готує виконавчий комітет сільської ради. 

 

4. Мета Програми 

 

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, 

спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та 

екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою та 

забезпечення безпечних умов життєдіяльності в населених пунктах сільської 

ради. 

5. Шляхи розв’язання проблеми 

 

Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення 

таких основних завдань: 

а) здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою; 

б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з 

благоустрою; 

в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на 

декілька років відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів; 

г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою, 

який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті 

благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів; 

д) підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою. 

 

6. Фінансове забезпечення 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів 

сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 



Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що 

передбачаються сільським бюджетом на відповідні роки. 

В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів 

робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з 

можливостей сільського бюджету. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий 

комітет сільської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних 

підприємств, підрядних підприємств та організацій. 

Контролює виконання Програми постійна комісія сільської ради з питань 

фінансів, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

Виконавчий комітет сільської ради щороку надає сільській раді інформацію 

про хід виконання заходів Програми в межах виділених бюджетних призначень. 

 

9. Очікувані результати виконання Програми 

 

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних 

результатів: 

- поліпшення санітарного стану населених пунктів громади; 

- збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення 

територій та кількості діючих світлоточок; 

- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, 

приватного транспорту та пішоходів; 

- доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та 

забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів; 

- поліпшення якості послуг з благоустрою; 

- забезпечення більш ефективного використання коштів сільського 

бюджету; 

- створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в 

місцях загального користування. 

 

10. Заходи Програми благоустрою населених пунктів сільської ради 

на 2023-2024 роки 

 

Перелік заходів 
Обсяг коштів, тис.грн. 

2023 2024 всього 

Вивезення сміття з територій населених пунктів та кладовищ 100 100 200 

Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, 

технічне обслуговування світлоточок, в т.ч. 

а) оплата за спожиту електроенергію, поточний ремонт 

вуличного освітлення 

б) придбання електроустаткування та електроламп 

1120 

 
 

920 

200 

1500 

 
 

1200 

300 

2620 

 
 

2120 

500 



Благоустрій і поточне утримання кладовищ (огородження 

території, підрізання та зрізування дерев, покіс трави, вивіз 

сміття,утримання території в належному санітарному стані) 

100 200 300 

Утримання пам’ятників та пам’ятних знаків, майданчиків, 

територій приміщень комунальної власності територіальної 

громади та здійснення заходів щодо декомунізації пам’ятних 

знаків часів радянської епохи та символіки комуністичного 

тоталітарного режиму 

100 100 200 

Утримання сміттєзвалищ, очищення контейнерів, вивезення 
побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

30 30 60 

Монтаж та демонтаж сільської новорічної ялинки, придбання 
ялинкових прикрас 

 20 20 

ВСЬОГО: 1450 1950 3400 



Паспорт 

Програми благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2023–2024 роки 

 
1. Ініціатор розроблення 

і розробник Програми 
Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Відповідальний виконавець Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

3. Строк реалізації Програми 2023–2024 роки 

4.  
 

Мета Програми 

Визначення основних заходів, 

спрямованих на благоустрій населених 

пунктів, реалізація яких дозволить 

поліпшити загальний благоустрій 
територій 

5.  
Очікувані результати 

Поліпшення санітарного та естетичного 

стану населених пунктів. Освітлення 

території відповідно до потреб громади. 
Поліпшення якості послуг 

6.  
 

Джерела фінансування 

 
Кошти сільського бюджету та інші 

джерела, не заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації Програми 
3400.0 тис. грн. 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети 
 

 

Про затвердження Програми 

відшкодування витрат, пов’язаних 

з відпуском лікарських засобів безоплатно 

і на пільгових умовах та придбання товарів 

медичного призначення на 2023 рік 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою покращення якості медичної допомоги, забезпечення 

доступності соціального захисту інвалідів, учасників війни та бойових дій і 

пільгових категорій населення на території Тур’є-Реметівської сільської ради, 

розглянувши та обговоривши Програму відшкодування витрат, пов’язаних з 

відпуском лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах та придбання 

товарів медичного призначення на 2023 рік, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском 

лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах та придбання товарів 

медичного призначення на 2023 рік (далі – Програма), 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради 

  №   

ПРОГРАМА 

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах та придбання товарів медичного 

призначення на 2023 рік 

 
Загальні положення 

 
На території Тур’є-Реметівська сільської ради (СТГ) станом на 01.12.2022 

року на обліку в закладах охорони здоров’я знаходиться 718 осіб, які у 

відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 року 

№ 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску лікарських 

засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування окремих груп 

населення та за певними категоріями захворювань» користуються правом на 

пільгове забезпечення лікарськими засобами. Для покращення якості медичної 

допомоги, забезпечення доступності соціального захисту інвалідів, учасників 

війни та бойових дій і пільгових категорій населення на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради виникає необхідність фінансування цільових програм 

соціального захисту даної категорії громадян. 

Мета програми 

Метою Програми є забезпечення лікарськими засобами, які зареєстровані 

в Україні в установленому законом порядку та включені до галузевих стандартів 

у сфері охорони здоров’я, хворих, які потребують постійного прийому ліків, 

підвищення рівня соціального захисту пільгової категорії населення на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Основні завдання та заходи програми 

Основними завданнями Програми є: 100 відсоткове забезпечення 

лікарськими засобами безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного 

лікування окремих груп населення та пацієнтів з певними категоріями 

захворювань. 

Заходи щодо виконання Програми на 2023 рік додаються. 

 

Фінансове забезпечення програми 

Фінансування заходів щодо реалізації Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради та інших джерел не 

заборонених законодавством. 



Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Обсяг фінансування (тис. грн.) 

2023 рік 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

250,00 

Всього 250,00 
 

 

Очікувані результати 

Виконання Програми дозволить забезпечити лікарськими засобами 

безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування окремі пільгові 

групи населення Тур’є-Реметівської сільської ради (СТГ) та за певними 

категоріями захворювань . 

Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію виконання, узагальнену інформацію про хід та результати 

виконання Програми здійснює Тур’є-Реметівська сільська рада. Внесення змін 

до Програми здійснюється Тур’є-Реметівською сільською радою. 



 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми 

Додаток 

до Програми 

 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів 

програми 

Строк 

виконання 

заходу 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування, 

тис. грн. 

1. 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; 

- інших товарів 

(калоприймачів) 

2023 Разом: 250,0 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
145,0 

 
 

30,0 

 

 
 

75,0 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
Двадцять перша сесія VIII скликання 

 
РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

 

  _ Тур’ї Ремети 
 

 

Про затвердження Програми 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 2023 рік 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану»,  

Наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2022 № 95, Тур'є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму 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 2023 рік (далі – Програма), 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  №   
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

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 2023 рік 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

2023 рік 



З кожним роком, як в цілому по Україні, так і безпосередньо на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради збільшується кількість людей, які потребують 

сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням населення, 

хворобами, які спричиняють інвалідність, втратою людиною працездатності та 

можливості до самообслуговування. 

На території громади проживають особи з інвалідністю, серед них і особи 

з інвалідністю І групи, які за висновком лікарської комісії потребують стороннього 

догляду, а також діти з інвалідністю. Окрім того, погіршується стан здоров’я та 

відповідно здатність до самообслуговування людей похилого віку, особливо тих, 

які проживають далеко від родичів і не перебувають на обліку в Комунальній 

установі «Центр надання соціальних послуг» Тур'є – Реметівської сільської ради. 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні 

послуги», Постанови Кабінету 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» і спрямована на посилення 

соціального захисту населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації 

та повернення до повноцінного життя окремих осіб, які проживають на території 

громади, та потребують сторонньої допомоги. 

Мета Програми 

Програма розроблена для забезпечення соціальними послугами громадян 

похилого віку, осіб з інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги фізичними особами. Головною метою Програми 

є поліпшення або відтворення життєдіяльності окремих соціальних груп населення 

та осіб з інвалідністю, що перебувають у складних життєвих обставинах, які не в 

змозі їх подолати за допомогою наявних засобів та можливостей, попередження 

виникнення таких обставин та створення умов для самостійного розв’язання 

повсякденних проблем. 

Пріоритетні завдання: 

- сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах та які 

не в змозі їх подолати за допомогою наявних засобів та можливостей; 

- попередження виникнення складних життєвих обставин; 

- розширення послуг особам, які не здатні до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги. 

Завдання Програми 

Основним завданням Програми є виплата компенсації за доглядом, що 

призначається особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження 

підприємницької діяльності на непрофесійній основі. 



Очікуваний результат та термін реалізації Програми 

 
Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, які 

потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх проживання, 

врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що потрапили в складні 

життєві обставини і потребують таких соціальних послуг, безпеки і якості їх життя, 

та забезпечить виплату компенсації фізичним особам, які надають соціальні 

послуги інвалідам, громадянам похилого віку, дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги у 2023 

році. 

Фінансове забезпечення Програми 

 
Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми є відділ 

соціального захисту населення та охорони здоров’я Тур’є-Реметівської сільської 

ради, який проводить виплату компенсацій. Фінансування даного виду виплат 

особам, які зареєстровані на території громади, здійснюються за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 



ПАСПОРТ 

Програми 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 2023 рік 
 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Рішення сесії № від .12.2022р. 

3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

5. Учасники Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

6. Термін реалізації 

Програми 

2023 рік 

7. Джерела фінансування 
Програми 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської ради 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, 

 

500,0 тис.грн. 

у тому числі: 2023 рік 

8.1. коштів бюджету Тур’є- 

Реметівської сільської 

ради 

 

500,0 тис.грн. 

8.2. коштів інших джерел 0 



РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

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 2023 рік 
 

 
 

Показники витрат Етап виконання 

Програми, 2023 рік 

Всього 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

500,0 тис.грн. 500,0 тис.грн. 

Кошти небюджетних джерел 0 0 

Разом 500,0 тис.грн. 500,0 тис.грн. 



 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

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 2023 рік 

 
№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 

виконання 

заходів 

 
 

Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

на 2022 рік, 
тис.грн. 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Реалізація   Тур’є-   Соціальний захист 
 державної   Реметівська   людей, які 
 політики в   сільська   потребують 
 галузі Виплата компенсації фізичним  рада   сторонньої 
 соціального особам, які надають соціальні  Відділ   допомоги, 
 захисту послуги на непрофесійній основі  соціального   сприятиме 
 населення згідно з Постановою КМУ від  захисту Бюджет Тур’є-  покращенню умов їх 

1. окремих 23.09.2020 року № 859 «Деякі 2023 населення Реметівської 500,0 проживання, 
 категорій питання призначення і виплати  та охорони сільської ради  врахуванню 
 громадян, які компенсації фізичним особам, які  здоров’я   індивідуальних 
 проживають надають соціальні послуги з  Тур’є-   життєвих потреб 
 на території догляду на непрофесійній основі»  Реметівської   людей, що 
 Тур’є-   сільської   потрапили в складні 
 Реметівської   ради   життєві обставини і 
 сільської      потребують таких 
 ради      соціальних послуг, 
       безпеки і якості їх 
       життя 

Всього: 500,0  



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №    
 

Про затвердження Програми 

«Підтримка» на 2023 рік 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

Наказом Міністерства фінансів України від 10.03.2022 № 95, Тур'є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму «Підтримка» на 2023 рік (далі – Програма), що 

додається. 

2. 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 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  №_ _ 

 
Програма «Підтримка» на 2023 рік 

 
1. Мета і завдання Програми 

 
Метою програми «Підтримка» на 2023 рік (далі - Програма) є вирішення 

невідкладних питань організаційно-правового, інформаційного, матеріального, 

соціально-побутового забезпечення учасникам військових дій у період 

запровадження воєнного стану в Україні, сім’ям які знаходяться в складних 

життєвих обставинах, громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, 

пожеж, виплата допомоги на поховання сім’ям непрацюючих громадян. 

При розробці Програми враховувались наступні обставини: 

- доцільність поліпшення організаційно-правового забезпечення надання 

фінансової допомоги та підтримки соціально-незахищених верств 

населення, учасникам військових дій у період запровадження воєнного стану 

в Україні, громадянам, які постраждали внаслідок стихійного лиха, пожеж, 

виплата допомоги на поховання сім’ям непрацюючих громадян; 

 

- необхідність збереження пріоритетних напрямків соціального захисту 

населення сільської ради, що дозволяють реально підтримувати 

життєдіяльність найбільш соціально незахищених верств населення. 

 

Пріоритетні напрями Програми 

 
Надання соціальної допомоги малозабезпеченим верствам населення, 

підтримка сімей, які знаходяться в складних життєвих обставинах, допомоги на 

поховання осіб, не застрахованих в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування, не працюючих, не зареєстрованих в центрі зайнятості 

населення, як безробітні. 

Підтримка учасників військових дій у період запровадження воєнного стану 

в Україні. 

Компенсація за організацію ритуальних послуг для поховання учасників 

військових дій у період запровадження воєнного стану в Україні. 



2. Фінансове забезпечення заходів Програми 

 
Фінансування заходів програми здійснюється за рахунок коштів сільського 

бюджету та інших надходжень не заборонених чинним законодавством в обсягах 500 

000 (п’ятсот тисяч гривень), а саме: потерпілим від стихійного лиха, пожеж - від 3000 

(три тисячі гривень) до 10 000 (десять тисяч гривень). 

Виплачувати матеріальну допомогу у розмірі 10 000 (десять тисяч гривень), 

представнику сім’ї загиблого/померлого військовослужбовця Збройних Сил України, 

Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного управління розвідки 

Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної прикордонної служби, 

Управління державної охорони, Державної служби спеціального зв’язку та захисту 

інформації, Державної спеціальної служби транспорту, військового прокурора Офісу 

Генерального прокурора, рядового і начальницького складу Державної служби з 

надзвичайних ситуацій, співробітника Служби судової охорони, начальницького 

складу управління спеціальних операцій Національного антикорупційного бюро та 

поліцейського, які загинули у Російсько-Українській війні. Для отримання 

відповідної допомоги представник сім’ї загиблого/померлого із числа осіб, з дня 

смерті особи, подає особисту письмову заяву із наданням згоди на обробку 

персональних даних до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

До заяви мають бути додані такі документи: 

- посвідчення члена сім’ї військовослужбовця, який загинув/помер (за 

наявності); 

- посвідчення члена сім’ї загиблого (за наявності); 

- ксерокопія паспорту чи ID - картки та витягу з Єдиного державного 

демографічного реєстру/довідка про реєстрацію особи (та оригінал документу для 

звірки); 

- ксерокопію РНОКПП (крім випадків пов'язаних з релігійними 

переконаннями); 

- оригінал та копія свідоцтва про смерть; 

- довідка про банківські реквізити представника сім’ї загиблої/померлої особи, 

для виплати матеріальної допомоги через банківську установу. 

Звернення для отримання одноразової матеріальної допомоги з резолюцією 

голови сільської ради направляються на розгляд виконавчого комітету. 

Рішення виконкому (витяг з рішення) про надання одноразової матеріальної 

грошової допомоги представнику сім’ї загиблого/померлого військовослужбовця 

Збройних Сил України, Служби безпеки, Служби зовнішньої розвідки, Головного 

управління розвідки Міністерства оборони, Національної гвардії, Державної 

прикордонної служби, Управління державної охорони, Державної служби 

спеціального зв’язку та захисту інформації, Державної спеціальної служби 

транспорту, військового прокурора Офісу Генерального прокурора, рядового і 

начальницького складу Державної служби з надзвичайних ситуацій, співробітника 

Служби судової охорони, начальницького складу управління спеціальних операцій 

Національного антикорупційного бюро та поліцейського, які загинули у Російсько- 

Українській війні з обов’язковим зазначенням розміру допомоги (або про відмову у 

наданні грошової допомоги), разом з пакетом документів повертаються сільському 



голові для відповідної резолюції про виплату грошової допомоги. 

Звернення, стосовно яких прийнято рішення про надання грошової допомоги, 

з резолюцією сільського голови направляються до відділу соціального захисту 

населення та охорони здоров’я Тур’є-Реметівської сільської ради для здійснення 

виплати. 

У разі відмови у наданні грошової допомоги сільська рада повідомляє про це 

заявника. 

Допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі загальнообов’язкового 

державного соціального страхування, не працюючих, не зареєстрованих в центрі 

зайнятості населення, як безробітні надається виконавцю волевиявлення або особі, яка 

зобов’язалася поховати померлого на підставі наступних документів: 

- особистої заяви; 

- довідки про смерть для отримання одноразової допомоги на поховання; 
- копії свідоцтва про смерть; 

- копії свідоцтва про поховання; 

- довідки з останнього місця проживання померлої особи з підтвердженням 

факту її проживання на території Тур’є-Реметівської сільської ради до дня смерті; 

- паспорта чи іншого документа, що підтверджує особу виконавця 

волевиявлення померлого; 

- копії ідентифікаційного номера особи, що звернулася по допомогу. 

На підставі наданих документів виконком Тур’є-Реметівської сільської ради 

приймає рішення про виплату зазначеної допомоги у розмірі 3 000 (три тисячі 

гривень). 

Компенсація за організацію ритуальних послуг для поховання одиноких 

мешканців територіальної громади та учасників військових дій у період 

запровадження воєнного стану в Україні Тур’є-Реметівської сільської ради 

здійснюється згідно з тарифами, затвердженими рішенням виконкому сільської ради, 

за договором, укладеним між сільською радою та надавачем ритуальних послуг на 

підставі рахунку та акту виконаних робіт. 

 
2. Очікувані результати виконання Програми 

 

Здійснення визначених Програмою заходів сприятиме покращенню 

матеріального становища осіб, що опинилися в скрутних життєвих обставинах, 

найбільш незахищених верств населенняна поховання сім’ям непрацюючих громадян 

та учасників військових дій у період запровадження воєнного стану в Україні та 

організація ритуальних послуг для поховання учасників військових дій у період 

запровадження воєнного стану в Україні Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

3. Заходи щодо виконання Програми 

 

1. Організаційно-правове забезпечення. 
2. Проведення обстеження матеріально-побутових умов проживання сімей 

загиблих військовослужбовців, сімей непрацюючих громадян осіб, що опинилися в 



скрутних життєвих обставинах з метою з’ясування їх потреб та надання конкретної 

допомоги. 

3. Проведення обстеження сімей зі складними життєвими обставинами, які 
постраждали внаслідок стихійного лиха, пожеж. 

4. Вжиття заходів для надання одноразової матеріальної допомоги 
учасникам військових дій у період запровадження воєнного стану в Україні. 

5. Надання одноразової матеріальної допомоги на поховання осіб, не 

застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального 
страхування, не працюючих, не зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як 

безробітні. 

6. Проведення інформаційно-роз’яснювальної роботи серед населення щодо 
змін, нововведень у законодавстві з питань соціального захисту. 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

Назва Програми: Програма «Підтримка» на 2023 рік. 

Підстава для розроблення: Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

 

Замовник або координатор: відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров’я Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

Мета програми: Здійснення визначених Програмою заходів, які сприятимуть 

покращенню матеріального становища осіб, що опинилися в скрутних життєвих 

обставинах, найбільш незахищених верств населення на поховання сім’ям 

непрацюючих громадян та учасників військових дій у період запровадження воєнного 

стану в Україні та організація ритуальних послуг для поховання одиноких мешканців 

територіальної громади та учасників військових дій у період запровадження воєнного 

стану в Україні. 

 

Строк дії Програми: 2023 рік. 

 

Загальні обсяги фінансування Програми: Видатки сільського бюджету в сумі 

500,0 тис. грн. 

 

Очікувані результати виконання: Часткове розв’язання матеріальної проблеми 

осіб, що опинилися в скрутних життєвих обставинах, найбільш незахищених верств 

населення на поховання сім’ям непрацюючих громадян та учасників військових дій 

у період запровадження воєнного стану в Україні та організація ритуальних послуг 

для поховання учасників військових дій у період запровадження воєнного стану в 

Україні. 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №    
 

 

 

 

Про Програму розвитку 

комунального закладу «Тур’є- 

Реметівська школа мистецтв» 

Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2023 рік 

 
 

Відповідно до законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру», з метою створення 

рівного доступу до отримання дітьми громади якісної мистецької освіти, 

поліпшення матеріально-технічної та навчальної бази закладів, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму розвитку комунального закладу «Тур’є- 

Реметівська школа мистецтв» Тур’є-Реметівської сільської ради (далі – 

Програма), що додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію 

сільської ради з гуманітарних питань. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  №   
 

ПРОГРАМА 

розвитку комунального закладу «Тур’є- 

Реметівська школа мистецтв» Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

 
Програма розвитку комунального закладу «Тур’є-Реметівська школа 

мистецтв» Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік спрямована на 

підтримку музичних шкіл та передбачає збереження, подальший розвиток 

національної культури і піднесення її ролі у формуванні духовного 

середовища. 

Програма розроблена на основі Конституції України з урахуванням 

положень законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

освіту», «Про позашкільну освіту», «Про культуру». 

Програма спрямована на створення рівного доступу до отримання дітьми 

громади якісної мистецької освіти, поліпшення матеріально-технічної та 

навчальної бази, забезпечення формування інтелектуального потенціалу 

шляхом створення оптимальних умов для виявлення обдарованих дітей і 

молоді, надання їм підтримки у розвитку творчого потенціалу, самореалізації 

та постійного духовного самовдосконалення. 

 
ІІ. ВИЗНАЧЕННЯ ПРОБЛЕМ, НА РОЗВ'ЯЗАННЯ ЯКИХ СПРЯМОВАНА 

ПРОГРАМА 

 
Комерціалізація засобів масової інформації, значний неконтрольований 

потік в Україну видовищної продукції, що має агресивну спрямованість і 

низьку культуру, викликає необхідність створення умов для забезпечення 

змістовного дозвілля дітей. В цих умовах зростає значення початкової 

спеціалізованої мистецької освіти, в основу якої було б покладено принципи 

гуманізму, демократизму, єдності загальнолюдських і національних 

цінностей, безперервності, наступності, добровільності, доступності та 

практичного спрямування. 

Початкова спеціалізована мистецька освіта в Тур’є-Реметівській 

територіальній громаді здобувається учнями в позаурочний час в КЗ «Тур’є- 

Реметівська школа мистецтв». 



Водночас існують проблеми науково-методичного, кадрового 

забезпечення системи початкової спеціалізованої мистецької освіти, 

соціального захисту учасників навчально-виховного процесу, а головне 

покращення матеріально-технічного забезпечення та інші. 

Розв’язання зазначеної проблеми можливе за умови прийняття 

Програми, якою передбачатимуться відповідні заходи щодо розвитку школи 

мистецтв та додаткові асигнування з обласного та іншого бюджетів. 

 
ІІІ. МЕТА ТА ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Ця Програма визначає розв’язання першочергових проблем, які стоять 

перед школою як державним навчально-виховним закладом, головним 

завданням якого є естетичне виховання дітей та юнацтва. В школі закладається 

фундамент до занять музичною творчістю, здійснюється навчання дітей різним 

видам мистецтва, ведеться планомірна робота по збереженню духовних 

цінностей українського народу, кращих культурних традицій, притаманних 

нашому регіону, проводиться підготовка обдарованих дітей до вибору професії 

в галузі культури та мистецтва. 

Метою Програми є забезпечення вільного творчого, інтелектуального 

духовного розвитку дітей в початковому спеціалізованому мистецькому 

навчальному закладі, рівних можливостей у здобутті якісної мистецької освіти; 

пропорційного розвитку всіх відділів і спеціалізацій, поліпшення матеріально-

технічної бази мистецького навчального закладу, оновлення музичних 

інструментів та інвентарю. Досягнення цієї мети можливе за умови створення 

ефективних механізмів культурно-мистецької сфери. 



Основним завданням Програми є: 

- реалізація заходів з відродження та розвитку української 

культури; 

- пошук творчої самореалізації та всебічний розвиток і підтримка 

обдарованих дітей та юнацтва; 

- покращення навчально-виховної роботи; 

- розв’язання проблем і підвищення ролі мистецької школи в громаді; 

- покращення матеріально-технічної бази закладу; 

- соціальний захист учасників навчально-виховного процесу. 

 
IV. ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України в межах видатків, затверджених рішеннями Тур’є- 

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

Реметівської територіальної громади, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України, шляхом перерахування 

субвенцій на фінансування мистецьких шкіл щодо утримання КЗ 

«Тур’є-Реметівська школа мистецтв» Тур’є-Реметівської сільської ради. 
 

№ 

з/п 

 
Перелік заходів 

 
Виконавці 

 
Джерела 

Фінансування 

Орієнтовані 

обсяги 

фінансування 

(тис. грн.) 

 

 

 

1. 

Забезпечення 

фінансового ресурсу 

для покращення 

матеріально-технічної 

бази 

 

 
КЗ «Тур’є-Реметівська 

школа мистецтв»Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради 

 

Бюджет 

територіальної 

громади, інші 

джерела 

фінансування 

 

 

 

 

100000,0 

 Всього:   100000,0 



Обсяг вказаних видатків є орієнтовним і визначається рішеннями Тур’є-

Реметівської сільської ради, або про внесення змін до показників на 

відповідний бюджетний рік. 
 

VI. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

Виконання Програми дасть можливість: 

- забезпечити поступове збільшення контингенту учнів; 

- забезпечити соціальний захист учасників навчального процесу; 

- забезпечити змістовне дозвілля підростаючого покоління; 

- попереджувати негативні явища у молодіжному середовищі та 

підвищити загальнокультурний рівень населення району; 

- зміцнити матеріально-технічну базу школи; 

- покращити якісний показник навчальних досягнень та результативність 

конкурсноїдіяльності. 

 

VІI. КООРДИНАЦІЯ ТА КОНТРОЛЬ 

ЗА ХОДОМ ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Координацію та контроль за ходом виконання Програми здійснює 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради та постійна комісія 

сільської ради з гуманітарних питань. 



Додаток 

до Програми 

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку комунального закладу «Тур’є- 

Реметівська школа мистецтв» Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2023 рік 

1. Ініціатор розроблення Програми Адміністрація та педагогічний 

колектив КЗ Тур’є- Реметівської 

школи мистецтв 

2. Дата затвердження Програми 

(найменування і номер 

відповідного нормативного акта) 

Рішення _ сесії скликання 

Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

ради 

3. Головний розробник Програми. 

Співрозробники. 

Адміністрація та педагогічний 
колектив КЗ Тур’є- Реметівської 
школи мистецтв 

4. Відповідальні виконавці 

Програми 

Директор школи мистецтв Козак 

Ольга Іванівна 

5. Термін реалізації Програми. 2023 рік 

6. Бюджети, з яких залучаються 

кошти на виконання Програми 

Місцевий бюджет, інші джерела 

фінансування 

7. Очікуваний обсяг фінансування, 

необхідний для реалізації 

Програми 

В межах фінансових можливостей 

8. Учасники Програми 1. Виконком Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

2. Відділ культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

9. Фінансове забезпечення Фінансування в частині навчання у 

КЗ Тур’є-Реметівська ШМ 



 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №    
 

 

 

Про Програму розвитку комунального 

закладу «Публічна бібліотека Тур’є- 

Реметівської сільської ради» як 

інформаційного та культурного 

центру сільської територіальної 

громади на 2023 - 2024 роки 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розглянувши та обговоривши Програму розвитку комунального 

закладу «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» як 

інформаційного та культурного центру сільської територіальної громади на 

2023 – 2024 роки, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку комунального закладу «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» як інформаційного та культурного 

центру сільської територіальної громади на 2023 – 2024 роки (далі – Програма), що 

додається. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з гуманітарних питань. 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

  №    
 

 

1. Загальні положення 

Програма розроблена відповідно до Конституції України, Закону України 

«Про внесення змін до Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну 

справу», «Національної програми інформації», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 серпня 2011 р. № 956 «Державна цільова 

національно-культурна програма створення єдиної інформаційної 

бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ», та інших нормативно-правових 

актів. 

Інформація суспільства, від якої значною мірою залежить розвиток 

культури, освіти, економіки, духовне та культурне відродження держави 

потребує створення повноцінної інформаційної бази. 

Зростання ваги інформації є важливою рисою світового суспільного 

прогресу. Сучасні інформаційні технології дають можливість ближче 

ознайомити світ з культурним надбанням Тур’янської долини. 

Інноваційна діяльність бібліотек територіальної громади є пріоритетним 

напрямком, ефективним засобом створення якісно нових бібліотечних послуг, 

формування рівня читацьких уподобань, підвищення ролі та іміджу бібліотеки 

в суспільстві. 

Сьогодні бібліотеки накопичили значний досвід по реалізації програм і 

проектів, частиною яких є творчість молодих. 

Бібліотечна молодь – це майбутнє бібліотек третього тисячоліття. Вони 

повинні взяти на себе місію активного просування бібліотек у світовий 

інформаційний простір. Виконання цього завдання потребує від бібліотечної 

молоді активності і новаторства. Тому робота з молодими кадрами повинна 

стати одним з пріоритетних напрямків як галузевої державної, так і внутрі– 

бібліотечної кадрової політики. 

Програма розрахована на 2023-2024 роки визначає стратегію розв’язання 

проблем поповнення та збереження бібліотечних фондів, 

ПРОГРАМА 

розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека 

Тур’є-Реметівської сільської ради» як інформаційного та культурного 

центру сільської територіальної громади на 2023 – 2024 роки 



 

2. Стан бібліотечного обслуговування в громаді 

В територіальній громаді функціонує комунальний заклад «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради», до якої входять десять 

бібліотек-філій. 

Бібліотечний фонд нараховує 83653 примірників видань (станом на 

17.11.2022 р.). Але, щороку кількість фонду зменшується. Стан збереження 

фондів більшості бібліотек територіальної громади незадовільний, декілька 

бібліотек-філій потребують капітального ремонту, реконструкції та поточного  

ремонту. У бібліотеках відсутні ксерокси для копіювання необхідних 

користувачам матеріалів, з метою збереження видань, підвищеного попиту, 

які є в обмеженій кількості. 

Систематичне оновлення бібліотечних фондів залишається проблемою. 

Питання передплати періодичних видань, як одне з найдоступніших 

джерел, що сприяє розширенню світогляду з усіх галузей знань, дозволяє 

отримати найактуальнішу інформацію та допомагає засвоїти навчальну 

програму тим, хто навчається, також щороку є проблемним. 

Участь бібліотек громади у конкурсі програми «Бібліоміст», завдяки якій в 

бібліотеках сіл Тур’я Пасіка, Тур’ї Ремети та Порошково, читачі дістали 

безкоштовний вільний доступ до Інтернету, що змінило зміст роботи 

бібліотеки, відкрилися нові перспективи в обслуговуванні та наданні послуг 

користувачам. 

Незважаючи на неповноцінне поповнення фондів, фінансову скруту, 

непристосовані приміщення, і т.д., бібліотечні працівники намагаються всіма 

можливими формами і засобами забезпечити користувача необхідною 

інформацією, залучити його до бібліотеки. 
 

 

впровадження новітніх технологій на основі комп’ютеризації бібліотек та 

збереження і розвитку кадрового потенціалу бібліотек. 

3. Мета Програми 

Програма має на меті: 

– забезпечення оновлення та збереження  

потенціалу бібліотек громади; 

створення єдиного регіонального інформаційного ресурсу та 

представництво місцевої інформації національних і міжнародних 

інформаційних системах; 

забезпечення доступу населення до українських і світових досягнень 

культури; 



 
 

 

5. Очікувані результати 

У разі виконання Програми очікувані кінцеві результати дадуть змогу: 

забезпечити оновлення документальних інформаційних ресурсів 

бібліотек та їх збереження; 

забезпечити інформаційно-технічне переобладнання бібліотек; 

підвищити якість застосування внутрішніх бібліотечних ресурсів; 

доповнити традиційні послуги і колекції новим 

змістом і обслуговуванням на базі цифрових технологій; 

підвищити соціальну роль бібліотек щодо підтримки безперервної 

освіти; 

покращити матеріально-технічну базу бібліотечних закладів завдяки 

участі у грантових проектах та залучення позабюджетних коштів 

покращити громадянам регіону доступ до інформації;\ 

розширити перелік якісно - нових бібліотечних послуг та 
впровадження сучасної форми обслуговування користувачів 

враховуючи гендерні аспекти 

налагодити ефективне використання кадрового потенціалу бібліотек. 

– збереження та розвиток кадрового потенціалу бібліотек. 

4. Принципи реалізації Програми 

Реалізація Програми має здійснюватися з додержанням таких основних 

принципів: 

– відповідність державній політиці; 

– узгодженість пріоритетів Програми з основними напрямами інших 

національних, державних та місцевих програм; 

– координація діяльності бібліотек громади по реалізації Програми; 

– системність у формуванні та виконанні планових завдань. 



 

1. Назва: Програма розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека 

Тур’є-Реметівської сільської ради» як інформаційного та культурного 

центру сільської територіальної громади на 2023 – 2024 роки. 

2. Підстава для розроблення: Постанова Кабінету МіністрівУкраїни, 

Державна цільова національно-культурна програма створення єдиної 

інформаційної бібліотечної системи „Бібліотека ХХІ”. 

3. Замовник або координатор: відділ культури та туризму сільськоїради. 

4. Мета: Стратегічне розв’язання проблем поповнення бібліотечних 

фондів, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, 

залучення до культурних цінностей та забезпечення умов їх збереження. 

Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до 

документів, які зберігаються у бібліотечних фондах. 

5. Строк дії Програми: Початок 2023 рік. Закінчення 2024 рік. 

6. Етапи виконання: два. 

7. Загальні обсяги фінансування: 450,0 тис. грн. 

8. Очікувані результати виконання: забезпечення запитів користувачів 

на соціально-значущі, періодичні видання та українську і зарубіжну 

друковану продукцію на паперових та електронних носіях відповідно до 

їх складу. Публічний доступ до інформації. 

9. Контроль за виконанням: виконком сільської ради, постійна комісія з 

гуманітарних питань сільської ради. 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 



Додаток 1 

до Програми 
 

 

 
 

 

 
Джерело 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

всього тис. 

грн 

За роками 

виконання 

тис. грн. 

2023 рік 

За роками 

виконання тис. 

грн. 

2024 рік 

Сільський 

бюджет 

 
  200,0   100,0   100,0 

 

Інші джерела    50,0   25,0   25,0 

Всього:    250,0   125,0   125,0 

   

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми 



Додаток 2 

до Програми 

 
 

 
 

Найменування заходу 

 

 
 

Виконавці 

 

 
Строки 

виконання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування тис. грн. 

на 2023 рік 

Орієнтовані обсяги 

фінансування тис. грн. на 

2024 рік 

сільський 

бюджет 

інші 

джерела 

сільський 

бюджет 

інші 

джерела 

1. Забезпечення книжковою продукцією 
Відділ культури та 

туризму 

2023-2024 

роки 
30,0 5,0 30,0 5,0 

2. Абонплата за Інтернет: 
Відділ культури та 

туризму 

2023-2024 

роки 
17,0 - 17,0 - 

3. Забезпечення участі працівників бібліотек у всеукраїнських, 

обласних семінарах, практикумах, конференціях 

Відділ культури та 

туризму 

2023-2024 

роки 
3.0 2.0 3.0 2.0 

4. Придбання бібліотечного обладнання (нові кафедри, стелажі, 

стенди, каталожні ящики) 

Відділ культури та 

туризму 

2023-2024 

роки 
25.0 10.0 25.0 10.0 

5. Придбання комп’ютерно-копіювальної техніки (комп’ютер, 

ксерокс, сканер) 

Відділ культури та 

туризму 

2023-2024 

роки 
25.0 7.0 25.0 7.0 

Всього:   100,0 25.0 100,0 25,0 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Тур’ї Ремети № _ 
 

 

 

Про затвердження Програми 

соціально-економічного 

розвитку Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2023 рік 

 
Розглянувши та обговоривши Програму соціально-економічного розвитку 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік, відповідно до статті 26 Закону 

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

 

ВИРІШИЛА: 
 

2. При формуванні сільського бюджету на 2023 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 2023 рік (далі – Програма), що додається. 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

Трофіменко В. В. 

 
 

Відповідно до вимог частини 2 статей 2, 10, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статей 12, 79, 80, 81, 116, 118, 120, 121, 

125, 126 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. 

Трофіменко В. В., враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Трофіменко Віктору Володимировичу (Р.Н.О.К.П.П.  ******) 

дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках з 

кадастровими номерами 2123284500:01:003:0001, площею 1,0672 га, 

2123284500:01:003:0002, площею 0,0757 га, які розташовані за адресою: с. 

Турички, Ужгородський (раніше Перечинський) район Закарпатська область 

та зміни цільового призначення земельних ділянок з кадастровими номерами 

2123284500:01:003:0001, 2123284500:01:003:0002 з „01.03 для ведення 

особистого селянського господарства” на „07.01 для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення”. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником розроблення детального плану території – Тур’є- 

Реметівську сільську раду. 

2.2. Відповідального за розроблення та фінансування детального плану 

території – Трофіменко Віктора Володимировича. 



3. Рекомендувати Трофіменко Віктору Володимировичу, згідно з 

чинним законодавством, визначити розробника детального плану території 

для укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

4. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечити 

проведення громадських слухань детального плану території. 

5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний 

план території подати на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №     
 

 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

Цмур В. І. 

 
 

Відповідно до вимог частини 2 статей 2, 10, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статей 12, 79, 80, 81, 116, 118, 120, 121, 

125, 126 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 статті 26 Закону 

України   «Про   місцеве   самоврядування   в   Україні»,   розглянувши   заяву гр. 

Цмур В. І., враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Цмур Владиславу Івановичу (Р.Н.О.К.П.П. ******) дозвіл на 

розроблення детального плану території для індивідуального садівництва з 

кадастровим номером 2123284500:02:001:0011, площею 0,4000 га., яка 

розташована за адресою: с. Турички, Ужгородський (раніше Перечинський) 

район Закарпатська область та зміни цільового призначення земельної ділянки 

з кадастровим номером 2123284500:02:001:0011, з „01.03 для ведення 

особистого селянського господарства” на „01.05 для індивідуального 

садівництва”. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником розроблення детального плану території – Тур’є- 

Реметівську сільську раду. 

2.2. Відповідального за розроблення та фінансування детального плану 

території – Цмур Владислава Івановича. 

3. Рекомендувати Цмур Владиславу Івановичу, згідно з чинним 

законодавством, визначити розробника детального плану території для 



укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

4. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечити 

проведення громадських слухань детального плану території. 

5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний 

план території подати на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Пояснювальна записка до проєкту рішення 

«Про надання дозволу на розроблення детального плану території 

Цмур В.І.» 

 

Проєкт рішення розроблений з метою раціонального використання 

земель   Тур’є-    Реметівської    сільської    ради    та    розглянувши    заяву гр. 

Цмур В.І., жителя м. Ужгород  вул. Дубова, 38 від 29.11.2022 р. 

Прийняття даного рішення передбачає наданя Цмур В.І., (Р.Н.О.К.П.П. 

****) дозвіл на розроблення детального плану території для індивідуального 

садівництва на земельній ділянці з кадастровим номером 

2123284500:02:001:0011, площею 0,4000 га., яка розташована за адресою: с. 

Турички Ужгородський (раніше Перечинський) район Закарпатська область 

та зміни цільового призначення земельних ділянок з кадастровими номерами 

2123284500:02:001:0011 з „01.03 для ведення особистого селянського 

господарства” на „01.05 для індивідуального садівництва”. 

 

Замовником розроблення детального плану території визначено Тур’є- 

Реметівську сільську раду Ужгородського району. 

 

Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 

території – Цмур Владислава Івановича 

 
 

 

 
 

Начальник відділу земельних 

відносин та екології Ніна Веселина 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     
 
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельних ділянок 

 

Керуючись статтями 12, 83 122, 186 Земельного кодексу України, 

статтями 19, 25, 57 Закону України «Про землеустрій», статтями 26, 33 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Порядком проведення 

інвентаризації земель, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України 

від 5 червня 2019 року № 476 «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» із змінами від 5 серпня 2022 р. 

№ 866 «Про внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель», з 

метою визначення меж та площ земельних ділянок на яких розміщені 

меліоративні мережі, враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл Тур’є-Реметівській сільській раді на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок на 

яких розміщені меліоративні мережі, які розташовані на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району в наступних населених 

пунктах: с. Порошково, с. Маюрки, с. Мокра, с. Тур’я Пасіка, с. Завбуч. 

2. Тур’є - Реметівській сільській раді замовити виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок у суб’єкта 

господарювання, юридичної особи, що має ліцензію на проведення робіт із 

землеустрою згідно із законом, у строки, що обумовлюються угодою сторін. 

3. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок подати на розгляд сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Пояснювальна записка до проєкту рішення 

«Про надання дозволу на розроблення технічної документації із 

землеустрою щодо інвентаризації земельних 

 

Проєкт рішення розроблений з метою раціонального використання земель 

Тур’є- Реметівської сільської ради, статтями 12, 83 122, 186 Земельного кодексу 

України, статтями 19, 25, 57 Закону України «Про землеустрій», статтями 26, 

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

проведення інвентаризації земель, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України від 5 червня 2019 року № 476 «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель та визнання такими, що втратили чинність, деяких 

постанов Кабінету Міністрів України» із змінами від 5 серпня 2022 р. № 866 «Про 

внесення змін до Порядку проведення інвентаризації земель» з метою 

визначення меж та площ земельних ділянок на яких розміщені меліоративні 

мережі, враховуючи висновки комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

Прийняття даного рішення передбачає надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельних ділянок на 

яких розміщені меліоративні мережі, які розташовані на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району в наступних населених 

пунктах с. Порошково, с. Маюрки, с. Мокра, с. Тур’я Пасіка, с. Завбуч. 

 

Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок подати на розгляд сесії сільської ради для прийняття 

відповідного рішення 

 

 

 

 

Начальник відділу земельних 

відносин та екології Ніна Веселина 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Двадцять перша сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети 

Про умови оплати праці 

сільського голови на 2023 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, Тур’є-Реметівська 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 2023 року по 31 грудня 2023 року включно у межах 

затвердженого фонду оплати праці на 2023 рік. 

2. Здійснювати: 

2.1. Щомісячне преміювання сільського голови Девіцької Надії Павлівни в 

розмірі 50% заробітної плати за фактично відпрацьований в межах фонду оплати 

праці. 

2.2. 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 2022 року 

становить 16 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 

2023 року. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного піробітництва. 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дванадцять перша сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

 

Тур’ї Ремети №    
 

 

Про бюджет Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади на 2023 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 2023 рік: 

 

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 151 633 675 

гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого бюджету – 149 672 

400 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету – 1 961 275 

гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 151 633 675 

гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 149 

672 400 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 1 961 

275 гривень; 

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 

70 000 гривень, що становить 0,05 відсотків видатків загального фонду 

місцевого бюджету, визначених цим пунктом. 



2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2023 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2023 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 3 

до цього рішення. 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади 

на реалізацію місцевих програм у сумі 2 732 000 гривень згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної 

громади на 2023 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальноїгромади  

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 2023 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 2023 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. 

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 2023 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 2024 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 2023 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 2023 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 2023 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 2023 року. 

16. Додатки 1-4 до цього рішення є його невід'ємною частиною. 



17. Опублікувати це рішення в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 

України. 

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 



 
до рішення сільської ради 

Додаток 1  

 
від 14 

грудня 2022 року № 750 

 

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік 

 

07557000000 
 

код бюджету 

( 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 

 
Усього доходів (без урахування 

трансфертів) 
296,266.00 296,266.00 0 0 

40000000 Офіційні трансферти 296,266.00 296,266.00 0 0 

41000000 Від органів державного управління 296,266.00 296,266.00 
  

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
53,866.00 53,866.00 

  

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 53,866.00 53,866.00 
  

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
242,400.00 242,400.00 

  

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 242,400.00 242,400.00 
  

Х Разом доходів 296,266.00 296,266.00 0.00 0.00 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



до рішення сільської ради 

 

 
від 14 грудня 2022 року 

№ 750 
 

 
 

07557000000 

код бюджету 

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік 
 

 

 
 

(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 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

208000 
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів 
100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

208100 На початок періоду 2561847.49 2166310.54 395536.95 201419.51 

208200 На кінець періоду 2461847.49 2066310.54 395536.95 201419.51 

 
208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

 
0.00 

 
-223065.88 

 
223065.88 

 
223065.88 

Х Загальне фінансування 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

602100 На початок періоду 2561847.49 2166310.54 395536.95 201419.51 

602200 На кінець періоду 2461847.49 2066310.54 395536.95 201419.51 

 
602400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

 
0.00 

 
-223065.88 

 
223065.88 

 
223065.88 

Х Загальне фінансування 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
07557000000 

 
 
 

 
РОЗПОДІЛ 

видатків місцевого бюджету на 2022 рік 

Додаток 3 

до рішення сільської ради 

від 14 грудня 2022 року № 750 

(пункт 2) 

(код бюджету) (грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн 

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

 

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 

  Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

Перечинського району Закарпатської 

областi (головний розпорядник) 

 
16,230,618.40 

 
16,210,618.40 

 
10,873,700.00 

 
1,038,272.31 

 
20,000.00 

 
4,748,685.89 

 
4,478,673.86 

 
220,512.03 

 
- 

 
- 

 
4,528,173.86 

 
20,979,304.29 

 
0110000 

  Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

Перечинського району Закарпатської 

областi (відповідальний виконавець) 

 
16,230,618.40 

 
16,210,618.40 

 
10,873,700.00 

 
1,038,272.31 

 
20,000.00 

 
4,748,685.89 

 
4,478,673.86 

 
220,512.03 

 
- 

 
- 

 
4,528,173.86 

 
20,979,304.29 

 

 
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 

 
 
 

13,906,165.98 

 
 
 

13,906,165.98 

 
 
 

10,847,700.00 

 
 
 

420,272.31 

 
 
 

- 

 
 
 

40,000.00 

 
 
 

40,000.00 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

40,000.00 

 
 
 

13,946,165.98 

0113210 3210 1050 Організація проведення громадських робіт 32000.00 32000.00 26000.00 
        

32,000.00 

 
 

 
0113230 

 

3230 

 

1070 

Видатки повязані з наданням підтримки  

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у звязку із введеням 

воєнного стану 

 

577452.42 

 

577452.42 

          
 

577,452.42 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 785,000.00 785,000.00 - 618,000.00 - - - - - - - 785,000.00 

0116090 6090 0640 
Інша діяльність у сфері житлово- 

комунального господарства 

 

20,000.00 
 

20,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

20,000.00 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 10000.00    10000.00 220,512.03  220,512.03    230,512.03 

0117650 7650 0490 
Прооведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї 
10000.00 

   
10000.00 

       

10,000.00 

 
0117363 

 
7363 

 
0490 

Виконання інвестиційних пректів в рамках  

здійснення заходів щодо соціально- 

економічного розвитку окремих територій 

      
4,258,673.86 

 
4,258,673.86 

    
4,258,673.86 

 
4,258,673.86 

 
0117461 

 
7461 

 
0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

 
630,000.00 

 
630,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
110,000.00 

 
110,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
110,000.00 

 
740,000.00 

0118340 8340 0540 
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

     

49500.00 
    

49500.00 49500.00 

 
0119800 

 
9800 

 
0180 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально- 

економічного розвитку регіонів 

 
260,000.00 

 
260,000.00 

    
70,000.00 

 
70,000.00 

    
70,000.00 

 
330,000.00 

 
0600000 

  Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (головний 

розпорядник) 

 
114,374,813.51 

 
114,374,813.51 

 
86,059,988.17 

 
3,375,048.69 

 
- 

 
1,268,977.88 

 
402,977.88 

 
866,000.00 

 
- 

 
- 

 
402,977.88 

 
115,643,791.39 

 
0610000 

  Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

 
114,374,813.51 

 
114,374,813.51 

 
86,059,988.17 

 
3,375,048.69 

 
- 

 
1,268,977.88 

 
402,977.88 

 
866,000.00 

 
- 

 
- 

 
402,977.88 

 
115,643,791.39 



 
0610160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах,  

територіальних громадах  

 
1,552,587.00 

 
1,552,587.00 

 
1,272,479.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,552,587.00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 13,958,660.84 13,958,660.84 10,135,000.00 771,196.84 - 800,000.00 - 800,000.00 - - - 14,758,660.84 



0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

 

17,756,076.85 
 

17,756,076.85 
 

10,337,600.00 
 

2,492,351.85 
 

- 
 

66,000.00 
 

- 
 

66,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17,822,076.85 

0611031 1031 0921 
Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

 

74,817,300.00 
 

74,817,300.00 
 

61,269,800.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

74,817,300.00 

0611041 1041 0921 
Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

      

- 
 

- 
    

- 
 

- 

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

 

1,463,769.56 
 

1,463,769.56 
 

851,998.94 
   

223,057.88 
 

223,057.88 
    

223,057.88 
 

1,686,827.44 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти 

 

1,537,000.00 
 

1,537,000.00 
 

1,030,900.00 
 

110,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,537,000.00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 20,000.00 20,000.00          20,000.00 

 
0611151 

 
1151 

 
0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

 
76,500.00 

 
76,500.00 

 
61,000.00 

 
1,500.00 

        

 
0611152 

 
1152 

 
0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції 

 
931,800.00 

 
931,800.00 

 
755,700.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
931,800.00 

 
 

0611200 

 
 

1200 

 
 

0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 

 

 
152,500.00 

 

 
152,500.00 

 

 
125,000.00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
50,000.00 

 

 
50,000.00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
50,000.00 

 

 
202,500.00 

 
 

0611210 

 
 

1210 

 
 

0990 

Надання освіти за рахунок залишку коштів за  

субвенцією з державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної підтримки  

особам з особливими освітніми потребами 

 

 
269,023.23 

 

 
269,023.23 

 

 
220,510.23 

   

 
129,920.00 

 

 
129,920.00 

    

 
129,920.00 

 

 
398,943.23 

 
 

0613230 

 
 

3230 

 
 

1070 

Видатки повязані з наданням підтримки  

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у звязку із введеням 

воєнного стану 

 
 

1138652.89 

 

 
1,138,652.89 

          

 
1,138,652.89 

 
0615062 

 
5062 

 
0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та  

організацій, які здійснюють фізкультурно- 

стортивну діяльність в регіоні 

 
0.00 

 
- 

          
- 

 
0618110 

 
8110 

 
0320 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

 
700943.14 

 
700,943.14 

          
700,943.14 

 
0800000 

  Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради (головний розпорядник) 

 
5,734,000.00 

 
5,734,000.00 

 
3,045,100.00 

 
137,382.00 

 
- 

 
199,000.00 

 
199,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,000.00 

 
5,933,000.00 

 
0810000 

  Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради (відповідальний виконавець) 

 
5,734,000.00 

 
5,734,000.00 

 
3,045,100.00 

 
137,382.00 

 
- 

 
199,000.00 

 
199,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,000.00 

 
5,933,000.00 

 
0810160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах,  

територіальних громадах  

 
848,300.00 

 
848,300.00 

 
682,100.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
848,300.00 

 
0812111 

 
2111 

 
0726 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 

 
1,200,000.00 

 
1,200,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,000.00 

 
199,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,000.00 

 
1,399,000.00 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 

 

186,900.00 
 

186,900.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

186,900.00 

0813032 3032 1070 
Надання пільг окремим категоріям громадян 

з оплати послуг зв'язку  

 

8,000.00 
 

8,000.00 
          

8,000.00 

 
 

0813104 

 
 

3104 

 
 

1020 

Забезпечення соціальними послугами за  

місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв`язку з похилим  

віком, хворобою, інвалідністю 

 

 
3,089,000.00 

 

 
3,089,000.00 

 

 
2,363,000.00 

 

 
137,382.00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
3,089,000.00 



 
 
 

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 

 
 

 
351,800.00 

 
 

 
351,800.00 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
351,800.00 

0813242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

 

50,000.00 
 

50,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

50,000.00 

 
1000000 

  Відділ культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради (головний 

розпорядник) 

 
6,022,500.00 

 
6,022,500.00 

 
4,473,000.00 

 
323,415.00 

 
- 

 
192,000.00 

 
- 

 
192,000.00 

 
155,000.00 

 
- 

 
- 

 
6,214,500.00 

 
1010000 

  Відділ культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

 
6,022,500.00 

 
6,022,500.00 

 
4,473,000.00 

 
323,415.00 

 
- 

 
192,000.00 

 
- 

 
192,000.00 

 
155,000.00 

 
- 

 
- 

 
6,214,500.00 

 
1010160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах,  

територіальних громадах  

 
808,500.00 

 
808,500.00 

 
633,000.00 

 
7,415.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
808,500.00 

1011080 1080 0960 
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами 

 

1,925,000.00 
 

1,925,000.00 
 

1,564,000.00 
 

- 
 

- 
 

192,000.00 
 

- 
 

192,000.00 
 

155,000.00 
 

- 
 

- 
 

2,117,000.00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1,385,000.00 1,385,000.00 980,000.00 100,000.00 - - - - - - - 1,385,000.00 

 
1014060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших  

клубних закладів 

 
1,904,000.00 

 
1,904,000.00 

 
1,296,000.00 

 
216,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,904,000.00 

3700000 
  Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської 

сільської ради (головний розпорядник) 

 

1,068,400.00 
 

776,000.00 
 

519,000.00 
 

- 
 

- 
 

400,000.00 
 

400,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

400,000.00 
 

1,468,400.00 

3710000 
  Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської 

сільської ради (відповідальний виконавець) 

 

1,068,400.00 
 

776,000.00 
 

519,000.00 
 

- 
 

- 
 

400,000.00 
 

400,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

400,000.00 
 

1,468,400.00 

 
3710160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах,  

територіальних громадах  

 
676,000.00 

 
676,000.00 

 
519,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
676,000.00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 292,400.00 - - - - - - - - - - 292,400.00 

3719770 
9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 100000.00 100000.00 

   
400000.00 400000.00 

   
400000.00 400000.00 

X X X УСЬОГО  143,430,331.91 143,117,931.91 104,970,788.17 4,874,118.00 20,000.00 6,808,663.77 5,480,651.74 1,278,512.03 155,000.00 - 5,530,151.74 150,238,995.68 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

 
 

до рішення сільської ради 

Додаток 3.1 

 
від 14 грудня 2022 року № 750 

 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів 

(у межах зміни до обсягу доходів, перерозподіл частини спрямованого залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, спрямування 

частини залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок бюджетного періоду, 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 

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 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів: 

І. У межах змін до обсягу доходів 296266.00 53866.00 0.00 53866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296266.00 

0100000 1  Сільська рада (головний розпорядник) 3899.05 3899.05 0.00 3899.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3899.05 

0110000 01  Сільська рада (відповідальний виконавець) 3899.05 3899.05 0.00 3899.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3899.05 

 
 

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 

 
 

3899.05 

 
 

3899.05 

  
 

3899.05 

        
 

3899.05 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
49966.95 49966.95 0.00 49966.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49966.95 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 
49966.95 49966.95 0.00 49966.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49966.95 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 26563.56 26563.56  26563.56        26563.56 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 
23403.39 23403.39 

 
23403.39 

       
23403.39 

3700000 37 
 

Фінансовий відділ (головний розпорядник) 242,400.00 
    

- - - - - - 242400.00 

3710000 37 
 

Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 242,400.00 - - - - - - - - - - 242400.00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 242,400.00 
          

242400.00 

IІ. Спрямування частини залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

 

100000.00 

 

100000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

100000.00 

3700000 37 
 Фінансовий відділ (головний розпорядник) 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 

3710000 37 
 Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 



 
 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 100000.00 100000.00          100000.00 

ІІІ. Перерозподіл частини спрямованого залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 

початок бюджетного періоду 

 
-223057.88 

 
-223057.88 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
223057.88 

 
223057.88 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
223057.88 

 
0.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
-223057.88 -223057.88 0.00 0.00 0.00 223057.88 223057.88 0.00 0.00 0.00 223057.88 0.00 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 
-223057.88 -223057.88 0.00 0.00 0.00 223057.88 223057.88 0.00 0.00 0.00 223057.88 0.00 

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти -70000.00 -70000.00 
   

223057.88 223057.88 
   

223057.88 153057.88 

 
0613230 

 
3230 

 
1070 

Видатки повязані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у звязку із введеням воєнного стану 

 
-4001.02 

 
-4001.02 

          
-4001.02 

0618110 8110 0320 
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 
-149056.86 -149056.86 

         
-149056.86 

V. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади в 

межах змін загального обсягу видатків 

 

0.00 

 

0.00 

 

213079.00 

 

-233861.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

0100000 01  Сільська рада (головний розпорядник) 107346.09 107346.09 150000.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107346.09 

0110000 01  Сільська рада (відповідальний виконавець) 107346.09 107346.09 150000.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107346.09 

 

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 

 

179893.67 

 

179893.67 

 

150000.00 

         

179893.67 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -100000.00 -100000.00 
 

-100000.00 
       

-100000.00 

 
0113230 

 
3230 

 
1070 

Видатки повязані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у звязку із введеням воєнного стану 

 
-22547.58 

 
-22547.58 

          
-22547.58 

 
0117461 

 
7461 

 
0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

 
50000.00 

 
50000.00 

          
50000.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (головний 

розпорядник) 

-107346.09 -107346.09 -13021.00 -112776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107346.09 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

-107346.09 -107346.09 -13021.00 -112776.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107346.09 

 

0610160 
 

0160 
 

0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 

88587.00 

 

88587.00 

 

72479.00 

         

88587.00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -410466.00 -410466.00 -225000.00 -44730.00 
       

-410466.00 

 

0611021 
 

1021 
 

0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

 

306879.00 

 

306879.00 

 

130600.00 

 

-59546.00 

        

306879.00 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 
27500.00 27500.00 40900.00 

        
27500.00 

0611151 1151 0990 
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 
-112500.00 -112500.00 -32000.00 -8500.00 

       
-112500.00 



 
 

 

 
0613230 

 

 
3230 

 

 
1070 

Видатки повязані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у звязку із введеням воєнного стану 

 
-7346.09 

 
-7346.09 

          
-7346.09 

 
0800000 

 
08 

 Відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради 

(головний розпорядник) 

 
0.00 

 
0.00 

 
57100.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0810000 

 
08 

 
Відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

 
0.00 

 
0.00 

 
57100.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0810160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 

43300.00 

 

43300.00 

 

57100.00 

         

43300.00 

0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я -3100.00 -3,100.00 
         

-3100.00 

0813032 3032 1070 
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку -7000.00 -7,000.00 
         

-7000.00 

 

 
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 

 

 
16800.00 

 

 
16,800.00 

          

 
16800.00 

 
0813242 

 
3242 

 
1090 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

 
-50,000.00 

 
-50,000.00 

          
-50000.00 

 
1000000 

 
10 

 
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 

сільської ради (головний розпорядник) 

 
- 

 
- 

 
19,000.00 

 
-21,085.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.00 

 
1010000 

 
10 

 
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 

сільської ради (відповідальний виконавець) 

 
- 

 
- 

 
19,000.00 

 
-21,085.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.00 

 
1010160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 
- 

  
13,000.00 

 
-7,085.00 

        
0.00 

 
1014060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

 
- 

  
6,000.00 

 
-14,000.00 

        
0.00 

Х Х Х УСЬОГО 173208.12 -69191.88 213079.00 -179995.00 0.00 223057.88 223057.88 0.00 0.00 0.00 223057.88 396266.00 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 4 

до рішення сільської рад 

від 14 грудня 2022 року № 750 

(пункт 5) 
 

Зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році 
 

07557000000 

(код бюджету) (грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональ 

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я бюджету 

 
Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

 

 

 

Найменування місцевої/ регіональної програми 

 

 

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму 

 

 

 

Усього 

 

 

 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

 

 
усього 

 

 

у тому числі 

бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 01 
 Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

(головний розпорядник) 

  
-122,547.58 -122,547.58 - - 

0110000 01 
 Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

(відповідальний виконавець) 

  
-122,547.58 -122,547.58 - - 

 
0116030 

 
6030 

 
0620 

 
Організація благоустрою населених пунктів 

Програма благоустрою населених пунктів 

сільської ради на 2021-2022 роки 

Рішення № 71 від 

25.03.2021 (зі змінами) 

 
-100,000.00 

 
-100,000.00 

 
- 

 
- 

 

0113230 

 

3230 

 

1070 

Видатки пов'язані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв'язку із введеням 

воєнного стану 

 
Програма "Турбота" Тур'є-Реметівської 

сільської ради на 2022-2023 роки 

 
Рішення № 44 від 

28.03.2022 

 

-22,547.58 

 

-22,547.58 

 

- 

 

- 

 

0600000 

 

06 

 
Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 

   

-160,411.97 

 

-160,411.97 

  

 
0610000 

 
06 

 

Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

   
-160,411.97 

 
-160,411.97 

  

 
 

0613230 

 
 

3230 

 
 

1070 

Видатки пов'язані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв'язку із введеням 

воєнного стану 

 
Програма "Турбота" Тур'є-Реметівської 

сільської ради на 2022-2023 роки 

 
Рішення № 44 від 

28.03.2022 

 
 

-11,355.11 

 
 

-11355.11 

  

 
0618110 

 
8110 

 
0320 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

Програмо щодо приведення захисних 

споруд цивільного захисту (укриття), у 

готовність до укриття населення на 2022 рік 

Рішення № від 

10.08.2022 

 
-149,056.86 

 
-149,056.86 

  

          

 
0800000 

 
08 

 Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

   
-43,300.00 

 
-43,300.00 

 
- 

 
- 

 
0810000 

 
08 

 Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

   
-43,300.00 

 
-43,300.00 

 
- 

 
- 

 

0812152 

 

2152 

 

0763 

 
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 

Програма відшкодування витрат, повязаних 

з відпуском лікарських засобів безоплатно і 

на умовах на придбання товарів медичного 

призначення на 2022 рік 

 
Рішення № 517 від 

23.12.2021 

 

-3,100.00 

 

-3,100.00 

 

- 

 

- 



 

 
0813032 

 

 
3032 

 

 
1070 

 

Надання пільг окремим категоріям громадян 

з оплати послуг зв'язку 

"Програма відшкодування витрат на 

надання пільг з послуг зв’язку окремим 

категоріям громадян Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади на 2021- 

2025 роки" 

 

Рішення № 479 від 

14.12.2021 

 

 
-7,000.00 

 

 
-7,000.00 

  

 
 
 

813160 

 
 
 

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 

 

 
Рішення № 513 від 

23.12.2021 (зі змінами) 

 
 
 

16,800.00 

 
 
 

16,800.00 

  

 
0813242 

 
3242 

 
1090 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

"Програма соціального захисту найменш 

захищених верств населення Тур'є 

Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік" 

Рішення № 510 від 

23.12.2021 (зі змінами) 

 
-50,000.00 

 
-50,000.00 

  

X X X УСЬОГО X X -326,259.55 -326,259.55 - - 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 5 

до рішення сільської ради 

 
від 14 грудня 2022 року № 750 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік 

 

07557000000 

код бюджету 
 

 

 

 

 
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 296266.00 

 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 296266.00 

 

 

 

41040400 

Інші дотації з місцевого бюджету (з державного бюджету місцевим 

бюджетам для надання компенсації закладам комунальної форми власності, 

закладам освіти державної форми власності, що передані на фінансування з 

місцевих бюджетів, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, 

закладам спільної власності територіальних громад області, що перебувають в 

управлінні обласних рад) 

 

 

 

53866.00 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 53866.00 

 

41053900 

Інші субвенції з місцевого бюджету (поповнення резервного фонду для 

поточного ремонту даху Тур'є-Реметівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів 

пошкодженого внаслідок інтенсивних опадів 16-18 вересня 2022р.) 

 

242400.00 

7100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 242400.00 

 II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 0.00 

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 296,266.00 

Х загальний фонд 296,266.00 

Х спеціальний фонд 0.00 
 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

 
 
Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту 

 

 

 

Усього 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 100,000.00 

 

 
3719770 

 

 
9770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

(для проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених в 

наслідок бойових дій об'єктах житлової на іншої інфраструктури 

деокупованих територій) 

 

 
100,000.00 

21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 100,000.00 

    

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 100,000.00 

Х Х загальний фонд 100,000.00 

Х Х спеціальний фонд 0.00 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
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