
  

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                            РІШЕННЯ  

 

28 березня 2022 року                    Тур’ї  Ремети                                       № 44 

 

Про затвердження Програми  

«Турбота» Тур’є-Реметівської  

сільської ради на 2022-2023 роки 

 

     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, виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Затвердити Програму «Турбота» Тур’є-Реметівської сільської ради на 

2022-2023 роки (далі – Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити бюджетні 

асигнування на реалізацію заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

розвитку, підприємництва та комунальної власності . 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

 рішенням виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 28.03.2022 р. № 44  

  

ПРОГРАМА 

«Турбота» Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2022-2023 роки 

                                                      

1. Проблема, на розв’язання якої спрямовано Програму 

 

Програма «Турбота» Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022-2023 роки 

(далі – Програма) розроблена відповідно до вимог Бюджетного кодексу 

України, Кодексу цивільного захисту України, Закону України від 24.02.2022 № 

2102-IX «Про затвердження Указу Президента України "Про введення воєнного 

стану в Україні", Закону України від 6 грудня 1991 № 1932-XII «Про оборону 

України»,  Наказу МФУ від 10.03.2022 № 95 «Про внесення змін до Типової 

програмної класифікації видатків та кредитування місцевого бюджету». 

Забезпечення реалізації державної політики у сфері цивільного захисту 

здійснюється єдиною державною системою цивільного захисту, складовою якої 

є територіальна підсистема та її ланки. Згідно зі статтею 3 Конституції України 

життя та здоров’я людини, її безпека є найвищими соціальними цінностями, 

про забезпечення яких держава відповідає перед нею. Безпека населення і 

територій є неодмінною умовою сталого розвитку суспільства.  

Одним із першочергових завдань органів місцевого самоврядування є 

розвиток системи соціального захисту населення, підвищення добробуту 

громадян. Держава вживає заходів щодо підвищення соціального захисту 

окремих категорій населення, однак це не вирішує проблеми соціального 

характеру у повному обсязі. У зв'язку з військовою агресією Російської 

Федерації проти України посилюються негативні наслідки економічних 

проблем, які відчувають насамперед незахищені верстви населення. 

Запобігання виникненню надзвичайних ситуацій соціального характеру, 

зменшення збитків і втрат у разі їх виникнення, ефективна ліквідація наслідків 

надзвичайних ситуацій є одним з головних пріоритетів діяльності органів 

влади.   

Основні напрямки програми є життєво необхідними, оскільки 

забезпечують матеріальну основу для оперативного проведення першочергових 

робіт, здійснення: 

 -  заходів щодо надання підтримки внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам - облаштування та утримання тимчасових пунктів 

проживання і харчування внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб ; 

- заходів територіальної оборони (в т.ч. облаштування пунктів 

розміщення територіальної оборони); 

-  оплату інших заходів, спрямованих на підтримку цивільного населення 

в умовах воєнного стану. 

 

 

 



 

2. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є реалізація державної політики у сфері 

соціального захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та 

виконання органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного 

стану. 

 

3. Джерела фінансування Програми 

 

Фінансове забезпечення заходів Програми здійснюватиметься за рахунок 

таких джерел фінансування: 

-  коштів бюджету сільської ради передбачених у відповідному 

бюджетному періоді; 

- добровільних пожертвувань фізичних і юридичних осіб, благодійних 

організацій та об’єднань громадян; 

-  інших джерел, не заборонених законодавством. 

Фінансове забезпечення заходів щодо виконання Програми здійснюється у 

межах видатків, передбачених в бюджеті сільської ради на відповідний 

бюджетний рік. 

Фінансове забезпечення наведено у додатку 1 до Програми. 

За рішенням сесії Тур’є-Реметівської сільської ради Програма уточняється 

та коригується у процесі реалізації із врахуванням змін загальної економічної 

ситуації, стану фінансування, наслідків надзвичайних ситуацій. 

 

4. Завдання і заходи Програми та результативні показники 

 

Реалізація заходів та завдань Програми буде здійснюватися шляхом 

придбання матеріальних цінностей, оплати послуг та виконання робіт (додаток 

2). 

Очікуваними результатами від реалізації Програми є, зокрема: 

4.1. Створення матеріального резерву Тур’є-Реметівської сільської ради 

для забезпечення виконання завдань Програми. 

4.2. Облаштування місць розміщення територіальної оборони. 

4.3. Забезпечення тимчасового проживання, харчування, інших видів 

життєдіяльності внутрішньо переміщених осіб у зв’язку із введенням воєнного 

стану на території України.  

                

5. Координація та контроль  

 

Контроль за виконанням Програми здійснюють головні розпорядники 

коштів бюджету сільської ради. 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

до Програми «Турбота» Тур’є-Реметівської  

сільської ради на 2022-2023 роки 

 

 

Ресурсне забезпечення  

Програми «Турбота» Тур’є-Реметівської сільської ради  

на 2022-2023 роки 

 

                                                                                                                                                                

(грн)                                                                                                                                          

Обсяг коштів, які 

пропонується залучити на 

виконання Програми 

 

Усього 

витрат 

 

 

Усього витрат на виконання 

програми 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 

Обсяг ресурсів всього, 

 у тому числі 

 

2 300 000 

 

2 000 000 

 

300 000 

 

Бюджет сільської ради  

 

1 300 000 

 

1 000 000 

 

300 000 

 

інші джерела 1 000 000 1 000 000 - 

 

 

 

Керуючий справами(секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                  Михайло БІГАН                                  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

Паспорт Програми 

 

1. 
Ініціатор розроблення 

Програми 
Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. 
Підстава для 

розроблення 

Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Бюджетний кодекс України», Кодекс 

цивільного захисту України, Закон України від 

24.02.2022 № 2102-IX «Про затвердження Указу 

Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні», Закон України від 6 грудня 1991 

№ 1932-XII «Про оборону України»,  Наказ МФУ 

від 10.03.2022 № 95 «Про внесення змін до 

Типової програмної класифікації видатків та 

кредитування місцевого бюджету» 

3. Розробник Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

4. 

 

Головний 

розпорядник 

бюджетних коштів 

Тур’є-Реметівська сільська рада, Відділ освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради,  Відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ соціального 

захисту населення та охорони здоров'я Тур’є-

Реметівської сільської ради 

5. 
Відповідальний 

виконавець Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада, Відділ освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради,  Відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ соціального 

захисту населення та охорони здоров'я Тур’є-

Реметівської сільської ради, КНП "ЦПМСД" 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

6. 
Термін реалізації 

Програми 
2022-2023 роки 

7. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для  

реалізації Програми  

2 300 000 грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                              



Додаток 2 

до Програми «Турбота» Тур’є-Реметівської  

сільської ради на 2022-2023 роки 

 

Перелік заходів і завдань Програми «Турбота» Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022-2023 роки 
                                                                                                                                                                                                                                                               
                                                                                                                                                                                                                 (грн) 

№ 

п/п 
Перелік заходів Програми 

Виконавці (головні розпорядники 

коштів) 

Обсяги 

 фінансування Очікувані результати 

2022 рік 2023 рік 

1 2 3 4 5 6 

Мета: Реалізація державної політики у сфері соціального захисту внутрішньо переміщених та/або евакуйованих осіб та виконання 

органами місцевого самоврядування повноважень в умовах воєнного стану. 

 Всього на виконання програми Тур’є-Реметівська сільська рада 1 000 000 300 000  

1 

Завдання 1 

Придбання будівельних матеріалів, 

господарського інвентарю, ємностей та 

засобів загальногосподарського 

призначення  

Тур’є-Реметівська сільська рада 50 000 30 000 

Покращення умов 

проживання внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах 

проживання, створення 

умов для розміщення 

територіальної оборони, 

підготовка території 

громади до оборони, 

облаштування укриттів 

(бомбосховищ) 

2 

Завдання 2 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт автомобільного 

транспорту 

Тур’є-Реметівська сільська рада 70 000 50 000 

Забезпечення безперебійної 

роботи техніки та 

транспортних засобів 

5

3 

Завдання 3 

Придбання речового майна (рукавиці 

робочі, рукавиці гумові та інше) 

Тур’є-Реметівська сільська рада 30 000  
Захист  при виконанні 

аварійно-рятувальних робіт 

4

4 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, електричного 
Тур’є-Реметівська сільська рада 50 000 60 000 

Запобігання і вчасне 

реагування на надзвичайні 



обладнання (в т.ч. генераторів), 

матеріальних засобів для відновлення 

інфраструктури, підтримання 

життєзабезпечення населення, засобів 

першої необхідності, майна соціального 

характеру, пожежної безпеки, проведення 

евакуаційних заходів 

ситуації та покращення 

умов проживання 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах 

проживання 

 

6

5 

Завдання 5 

Придбання медичних виробів, 

медикаментів, розхідних матеріалів, засобів 

індивідуального захисту, миючі та 

дезінфікуючі засоби, засоби  гігієни, тощо 

Тур’є-Реметівська сільська рада 30 000  
Надання медичної 

допомоги  

8

6 
Завдання 6 

Придбання технічних засобів (гучномовці) 
Тур’є-Реметівська сільська рада 30 000  

Оперативне оповіщення 

населення 

9

7 

Завдання 7 

Придбання прожекторів освітлення,  

кабелів, проводів електроживлення, ламп 

освітлення, та інших електричнх побутовх 

приладів, матеріалів та обладнання 

Тур’є-Реметівська сільська рада 50 000 30 000 

Забезпечення 

енергоживлення та 

освітлення  пунктів 

розміще-ння внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб,  

укриттів, бомбосховищ  

1

8 

Завдання 8 

Придбання продовольчих товарів, послуги 

гарячого  харчування   

Тур’є-Реметівська сільська рада 200 000 130 000 

Забезпечення харчування 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

1

9 

Завдання 9 

Оплата комунальних послуг (у тому числі 

відшкодування) в пунктах проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб   

Тур’є-Реметівська сільська рада 100 000  

Збезпечення 

життєдіяльності 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

10. 

Завдання 10 

Послуги пов’язані з перевезенням 

гуманітарної допомоги 

Тур’є-Реметівська сільська рада 50 000  

Забезпечення 

життєдіяльності 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  



11. 

Завдання 11 

Інші послуги  (послуги перевезення  

евакуйованих осіб, ритуальні послуги, 

послуги з ремонту та обслуговування 

техніки, транспорту, послуги інтернету, 

послуги зв’язку, перезарядка вогнегасників, 

ремонт споруд (укриття, бомбосховищ), 

утримання мереж зовнішнього освітлення, 

послуги з встановлення нових мереж 

освітлення в приміщеннях, укриттях, заходи 

з усунення аварій в житловому фонді та 

інші послуги, роботи, поточний ремонт 

приміщень, пов’язані з покращенням умов 

проживання внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного стану  

Тур’є-Реметівська сільська рада 370 000  

Забезпечення 

життєдіяльності 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану 

 Всього на виконання програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

1 000 000 

 

 

1. 

Завдання 1 

Придбання будівельних матеріалів, 

господарського інвентарю, ємностей та 

засобів загальногосподарського 

призначення  

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

50 000  

 

Покращення умов 

проживання внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах 

проживання, облаштування 

укриттів (бомбосховищ) 

2. 

Завдання 2 

Придбання паливно-мастильних матеріалів, 

запчастин та ремонт автомобільного 

транспорту  

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

60 000  

Забезпечення безперебійної 

роботи техніки та 

транспортних засобів 



сільської ради 

3. 

Завдання 3 

Придбання речового майна (рукавиці 

робочі, рукавиці гумові та інше) 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

10 000  

 

Захист  при виконанні 

аварійно-рятувальних робіт 

4. 

Завдання 4 

Придбання засобів насосного, електричного 

обладнання (в т. ч. генератори), 

матеріальних засобів, підтримання 

життєзабезпечення населення, засобів 

першої необхідності, майна соціального 

характеру, пожежної безпеки, проведення 

евакуаційних заходів 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради  

40 00

0 
 

 

1. Покращення умов 

проживання внутрішньо 

переміщених та/або 

евакуйованих осіб в 

тимчасових пунктах 

проживання.                

2. Запобігання та вчасне 

реагування на надзвичайні 

ситуації 

5. 

Завдання 5 

Придбання засобів індивідуального захисту, 

миючих та дезінфікуючих засобів, засобів  

гігієни, тощо 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

     30 000  

Надання медичної 

допомоги внутрішньо 

переміщеним та/або 

евакуйованим особам в 

умовах воєнного стану 

6. 

Завдання 6 

Придбання прожекторів освітлення,  

кабелів, проводів електроживлення, ламп 

освітлення та інших електричних побутових 

приладів, матеріалів та обладнання 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

30 000  

Забезпечення 

енергоживлення та 

освітленням  тимчасових 

пунктів розміщення 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  



7. 

Завдання 7 

Придбання продовольчих товарів, послуги 

гарячого  харчування   

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

200 000  

Забезпечення харчуванням 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану в 

тимчасових пунктах 

проживання 

8. 

Завдання 8 

Оплата комунальних послуг (у тому числі 

відшкодування) в пунктах проживання 

внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб   

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

200 000  

Забезпечення 

життєдіяльності 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

9. 

Завдання 9 
Інші послуги  (послуги перевезення  

евакуйованих осіб, ритуальні послуги, 

послуги з ремонту та обслуговування 

техніки, транспорту, послуги інтернету, 

послуги зв’язку, перезарядка вогнегасників, 

ремонт споруд (укриття, бомбосховищ), 

утримання мереж зовнішнього освітлення, 

послуги з встановлення нових мереж 

освітлення в приміщеннях, укриттях, заходи 

з усунення аварій в будівлях та інші 

послуги, роботи, поточний ремонт 

приміщень, пов’язані з покращенням умов 

проживання внутрішньо переміщених та/або 

евакуйованих осіб  в умовах воєнного стану 

Відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради,  

Відділ культури та туриз-му Тур’є-

Реметівської сільської ради, Відділ 

соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

380 000  

 

 

 

 

 

Забезпечення 

життєдіяльності 

внутрішньо переміщених 

та/або евакуйованих осіб  в 

умовах воєнного стану  

УСЬОГО ПО ПРОГРАМІ  2 000 000 300 000   

        

      Керуючий справами (секретар)  

      виконавчого комітету сільської ради                                                                                                             Михайло БІГАН

  



  

 

 

 

                             ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

 РІШЕННЯ  

 

28 березня 2022 року                  Тур’ї  Ремети                                 № 45 

 

Про внесення змін до рішення 12-ї сесії 

сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 

«Про бюджет  Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік»    

(зі змінами від 15 лютого, 18 березня 2022 року) 

 

07557000000 
(код бюджету) 
 

          Відповідно до статей 28, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 23 Бюджетного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання 

формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», 

наказу Міністерства фінансів України від 10.03.2022 №95 „Про внесення змін 

до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету”, , виконавчий комітет Тур'є-Реметівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 

          видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за 

головними розпорядниками коштів (спрямування частини залишку коштів 

бюджету сільської територіальної громади (без залишку коштів субвенцій з 

державного бюджету) що утворився на початок бюджетного періоду, в межах 

змін загального обсягу видатків), згідно з додатком 2.1 до цього рішення; 

     профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 1 до цього рішення; 

     дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 1 до цього рішення. 

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

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік» – «Розподіл 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за головними 

розпорядниками коштів» згідно з додатком 2 до цього рішення. 



     3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 2.1 

до цього рішення. 

     4. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 3 до цього рішення. 

     5. Затвердити зміни до обсягу капітальних вкладень бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів у 2022 році згідно з додатком 4 до цього рішення.  

     6. Додатки 1 – 4, 2.1, до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

     7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності. 
 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 



(грн)

усього
у тому числі 

бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6

200000 Внутрішнє фінансування 109000.00 109000.00 0.00 0.00

208000 Фінансування за рахунок зміни 
залишків коштів бюджетів 109000.00 109000.00 0.00 0.00

208100 На початок періоду 1992310.31 1347273.36 645036.95 401419.51
208200 На кінець періоду 1883310.31 1238273.36 645036.95 401419.51

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

150000.00 -150000.00 -150000.00

Х Загальне фінансування 109000.00 0.00 0.00

600000 Фінансування за активними 
операціями 109000.00 109000.00 0.00 0.00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 109000.00 109000.00 0.00 0.00
602100 На початок періоду 1992310.31 1347273.36 645036.95 401419.51
602200 На кінець періоду 1883310.31 1238273.36 645036.95 401419.51

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

150000.00 -150000.00 -150000.00

Х Загальне фінансування 109000.00 109000.00 0.00 0.00

 Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                          Михайло БІГАН

Додаток 1        
до рішення виконавчого 

комітету Тур`є-Реметівської 
сільської ради                                                                                                                                                             

від 28 березня 2022 року № 45

Фінансування за типом кредитора

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік
07557000000
код бюджету

Код
Найменування згідно з 

Класифікацією фінансування 
бюджету

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фонд



07557000000
(код бюджету) (грн.)

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

14,890,300.00 14,870,300.00 10,131,000.00 1,120,300.00 20,000.00 7,466,722.01 7,246,209.98 220,512.03 - - 7,246,209.98 22,357,022.01

0110000
Тур'є-Реметiвська сiльська рада 
Перечинського району Закарпатської областi

14,890,300.00 14,870,300.00 10,131,000.00 1,120,300.00 20,000.00 7,466,722.01 7,246,209.98 220,512.03 - - 7,246,209.98 22,357,022.01

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

13,463,300.00 13,463,300.00 10,105,000.00 402,300.00 - 40,000.00 40,000.00 - - - 40,000.00 13,503,300.00

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

150000.00 150000.00 150,000.00

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 1,065,000.00 1,065,000.00 - 718,000.00 - - - - - - - 1,065,000.00

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

7,026,209.98 7,026,209.98 7,026,209.98 7,026,209.98

0117461 7461 0456
Утримання та розвиток автомобільних доріг та 
дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 
місцевого бюджету

80,000.00 80,000.00 - - - 110,000.00 110,000.00 - - - 110,000.00 190,000.00

0119800 9800 0180

Субвенція з місцевого бюджету 
державному бюджету на виконання 
програм соціально-економічного розвитку 
регіонів

60,000.00 60,000.00 70,000.00 70,000.00 70,000.00 130,000.00

0600000
Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-
Реметівської сільської ради

119,964,693.85 119,964,693.85 92,080,810.23 3,430,000.00 - 2,551,520.00 1,685,520.00 866,000.00 - - 1,685,520.00 122,516,213.85

0610000
Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-
Реметівської сільської ради

119,964,693.85 119,964,693.85 92,080,810.23 3,430,000.00 - 2,551,520.00 1,685,520.00 866,000.00 - - 1,685,520.00 122,516,213.85

0610160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

1,464,000.00 1,464,000.00 1,200,000.00 - - - - - - - - 1,464,000.00

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14,502,000.00 14,502,000.00 10,400,000.00 780,000.00 - 800,000.00 - 800,000.00 - - - 15,302,000.00

0611021 1021 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

17,293,500.00 17,293,500.00 10,207,000.00 2,600,000.00 - 66,000.00 - 66,000.00 - - - 17,359,500.00

0611031 1031 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

83,130,300.00 83,130,300.00 68,083,800.00 - - - - - - - - 83,130,300.00

0611041 1041 0921
Надання загальної середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти

1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00 1,350,000.00

0611061 1061 0921
Надання загальної середньої освіти закладами 
загальної середньої освіти

344,270.62 344,270.62 150,000.00 150,000.00 150,000.00 494,270.62

0611141 1141 0990
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 
освіти

1,386,800.00 1,386,800.00 990,000.00 50,000.00 - - - - - - - 1,386,800.00

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

видатки 
споживання

з них

видатки розвитку
оплата праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії
оплата праці

комунальні 
послуги та 

енергоносії

з них

видатки розвитку усього
у тому числі 

бюджет розвитку
видатки 

споживання

РОЗПОДІЛ

Додаток 2
до рішення виконавчого комітету 
Тур'є-Реметівської сільської ради

від 28 березня 2022 року № 45
(пункт 2)

видатків місцевого бюджету на 2022 рік

Код Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код Типової 
програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
Функціональної 

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



0611152 1152 0990
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок освітньої субвенції

1,035,300.00 1,035,300.00 840,600.00 - - - - - - - - 1,035,300.00

0611200 1200 0990

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

169,500.00 169,500.00 138,900.00 - - 55,600.00 55,600.00 - - - 55,600.00 225,100.00

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

350000.00 350,000.00 350,000.00

0615062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
стортивну діяльність в регіоні

- - -

0800000
Відділ соціального захисту населення та 
охорони здоров'я Тур'є-Реметівської сільської 
ради

5,349,000.00 5,349,000.00 2,885,000.00 129,105.00 - - - - - - - 5,349,000.00

0810000
Відділ соціального захисту населення та 
охорони здоров'я Тур'є-Реметівської сільської 
ради

5,349,000.00 5,349,000.00 2,885,000.00 129,105.00 - - - - - - - 5,349,000.00

0810160 0160 0111
Керівництво і управління у відповідній сфері у 
містах (місті Києві), селищах, селах, 
територіальних громадах

695,000.00 695,000.00 535,000.00 - - - - - - - - 695,000.00

0812111 2111 0726
Первинна медична допомога населенню, що 
надається центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) допомоги

1,000,000.00 1,000,000.00 - - - - - - - - - 1,000,000.00

0812152 2152 0763
Інші програми та заходи у сфері охорони 
здоров`я

250,000.00 250,000.00 - - - - - - - - - 250,000.00

0813032 3032 1070
Надання пільг окремим категоріям 
громадян з оплати послуг зв'язку 15,000.00 15,000.00 15,000.00

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 2,350,000.00 129,105.00 - - - - - - - 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

250,000.00 250,000.00 - - - - - - - - - 250,000.00

0813242 3242 1090
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення

50,000.00 50,000.00 - - - - - - - - - 50,000.00

1000000
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 
сільської ради

5,718,500.00 5,718,500.00 4,235,000.00 344,500.00 - 192,000.00 - 192,000.00 155,000.00 - - 5,910,500.00

1010000
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 
сільської ради

5,718,500.00 5,718,500.00 4,235,000.00 344,500.00 - 192,000.00 - 192,000.00 155,000.00 - - 5,910,500.00

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

704,500.00 704,500.00 535,000.00 14,500.00 - - - - - - - 704,500.00

1011080 1080 0960
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 
школами

1,725,000.00 1,725,000.00 1,400,000.00 - - 192,000.00 - 192,000.00 155,000.00 - - 1,917,000.00

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 1,320,000.00 230,000.00 - - - - - - - 1,904,000.00

1017324 7324 0443 Будівництво 1 установ та закладів культури - - - -

3700000
Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської 
сільської ради

745,000.00 745,000.00 535,000.00 - - - - - - - - 745,000.00

3710000
Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської 
сільської ради

745,000.00 745,000.00 535,000.00 - - - - - - - - 745,000.00

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

695,000.00 695,000.00 535,000.00 - - - - - - - - 695,000.00

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 50,000.00 - - - - - - - - - - 50,000.00
X X X УСЬОГО 146,667,493.85 146,647,493.85 109,866,810.23 5,023,905.00 20,000.00 10,210,242.01 8,931,729.98 1,278,512.03 155,000.00 - 8,931,729.98 156,877,735.86

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                                                 Михайло БІГАН                                   



 (грн) 

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

109000.00 109000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109000.00

0100000 1 Сільська рада (головний розпорядник) 109000.00 109000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109000.00

0110000 01 Сільська рада (відповідальний 
виконавець) 109000.00 109000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 109000.00

0113230 3230 1070

Видатки повязані з наданням підтримки 
внутрішньо переміщеним  та/або 
евакуйованим особам у звязку із введеням 
воєнного стану

109000.00 109000.00 0.00 0.00 0.00 109000.00

150,000.00 150,000.00 0.00 0.00 0.00 -150,000.00 -150,000.00 0.00 0.00 0.00 -150,000.00 0.00

0100000 1 Сільська рада (головний розпорядник) 41000.00 41000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41000.00

0110000 01 Сільська рада (відповідальний 
виконавець) 41000.00 41000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 41000.00

0113230 3230 1070
Видатки повязані з наданням підтримки 
внутрішньо переміщеним  та/або 
евакуйованим особам у звязку із введеням 
воєнного стану

41000.00 41000.00 41000.00

0600000 06
Відділ освіти, молоді та спорту (головний 
розпорядник) 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00

Додаток 2.1                   
до рішення виконавчого комітету     
Тур`є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                             

від 28 березня 2022 року № 45

видатки 
розвитку

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                                                                                                                                 
(спрямування частини залишку коштів бюджету сільської територіальної громади (без залишку коштів субвенцій з державного бюджету) що утворився на початок бюджетного періоду; у межах змін до 

загального обсягу видатків бюджету сільської територіальної громади)

07557000000
код бюджету

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитуванн
я місцевого 

бюджету

Код  
ТПКВК

МБ

Код 
ФКВМ

Б

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

Загальний фонд Спеціальний фонд

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата              
праці

комунальні 
послуги та 
енергоносії

оплата 
праці

Разом
у тому          

числі бюджет 
розвитку

видатки 
споживання

з  них

II. У межах загального обсягу видатків бюжету сільської 
територіальної 
громади

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

І.І. Спрямування частини залишку коштів бюджету сільської 
територіальної громади (без субвенцій з державного бюджету), що 
утворився на початок бюджетного періоду

усього
видатки 

споживання

з  них

видатки 
розвитку

усього 



0610000 06
Відділ освіти, молоді та спорту 
(відповідальний виконавець) 150000.00 150000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 150000.00

0611010 1010 0910
Надання дошкільної освіти

-150000.00 -150000.00 -150000.00

0613230 3230 1070

Видатки повязані з наданням підтримки 
внутрішньо переміщеним  та/або 
евакуйованим особам у звязку із введеням 
воєнного стану

350000.00 350000.00 350000.00

0615062 5062 0810
Підтримка спорту вищих досягнень та 
організацій, які здійснюють фізкультурно-
стортивну діяльність в регіоні

-50000.00 -50000.00 -50000.00

1000000
Відділ культури та туризму Тур'є-
Реметівської сільської ради (головний 
розпорядник)

-41000.00 -41000.00 0.00 0.00 0.00 -150000.00 -150000.00 0.00 0.00 0.00 -150000.00 -191000.00

1010000
Відділ культури та туризму Тур'є-
Реметівської сільської ради 
(відповідальний виконавець)

-41000.00 -41000.00 0.00 0.00 0.00 -150000.00 -150000.00 0.00 0.00 0.00 -150000.00 -191000.00

1014060 4060 0828
Забезпечення діяльності палаців i будинків 
культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 
клубних закладів

-41000.00 -41000.00 -41000.00

1017324 7324 0443 Будівництво 1 установ та закладів культури 0.00 -150000.00 -150000.00 -150000.00 -150000.00

Х Х Х
УСЬОГО

259000.00 259000.00 0.00 0.00 0.00 -150000.00 -150000.00 0.00 0.00 0.00 -150000.00 109000.00

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                                                                                                     Михайло БІГАН    



від 28 березня 2022 року № 45

07557000000
(код бюджету) (грн.)

усього у тому числі бюджет 
розвитку

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

0100000 Тур'є-Реметiвська сiльська рада 
(головний розпорядник) 150,000.00 150,000.00 -

0110000 Тур'є-Реметiвська сiльська рада  
(відповідальний виконавець) 150,000.00 150,000.00 - -

0113230 3230 1070

Видатки повязані з наданням підтримки 
внутрішньо переміщеним  та/або 
евакуйованим особам у звязку із введеням 
воєнного стану

Програма "Турбота" Тур'є-Реметівської сільської ради 
на 2022-2023 роки Рішення № 44 від 28.03.2022 150,000.00 150,000.00

0600000 06 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 
розпорядник) 350,000.00 350,000.00

0610000 06 Відділ освіти, молоді та спорту 
(відповідальний виконавець) 350,000.00 350,000.00

0613230 3230 1070

Видатки повязані з наданням підтримки 
внутрішньо переміщеним  та/або 
евакуйованим особам у звязку із введеням 
воєнного стану

Програма "Турбота" Тур'є-Реметівської сільської ради 
на 2022-2023 роки Рішення № 44 від 28.03.2022 350,000.00 350,000.00

X X X УСЬОГО X X - 500,000.00 - -

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                                                                                                               Михайло БІГАН         

Розподіл витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році

Додаток 3
до рішення виконавчого комітету

(пункт 5)

Усього Загальний 
фонд

Спеціальний фондКод 
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

 Тур`є-Реметівської сільської ради 



(грн)

Код 
Програмної 
класифікації 
видатків та 

кредитування 
місцевого 
бюджету

Код 
ТПКВКМБ

Код 
ФКВМБ

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

класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету
Найменування інвестиційного проекту

Загальний 
період 

реалізації 
проекту, (рік 

початку і 
завершення)

Загальна 
вартість 
проекту, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 
бюджету 
всього, 
гривень

Обсяг 
капітальних 

вкладень 
місцевого 

бюджету у 2022 
році, гривень

Очікуваний 
рівень 

готовності 
проекту на 
кінець 2022 

року, %

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

1000000
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 
сільської ради (головний розпорядник) 0.00 -150000.00

1010000
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 
сільської ради (відповідальний виконавець) 0.00 -150000.00

1017324 7324 0443 Будівництво 1 установ та закладів культури 0.00 -150000.00

Реконструкція будівлі музичної школи під центр культури та 
дозвілля по вул. Центральна, 10, в с.Тур'ї Ремети, 

Ужгородського району"
-150000.00

в тому числі:
проектні роботи -150000.00

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х -150,000.00 Х

Додаток 4
до рішення виконавчого комітету 
Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                              

від 28 березня 2022 року № 45

Зміни до ОБСЯГУ капітальних вкладень бюджету у розрізі інвестиційних проектів у 2022 році

07557000000
код бюджету

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                                                                                                                                Михайло БІГАН 

1



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                        РІШЕННЯ                                         
          

28 березня 2022 року                Тур’ї  Ремети                                           № 46     

 

Про затвердження вартості  і 

розміру фактичних витрат та 

Порядку організації послуг з 

харчування для вимушено 

переміщених осіб 

 

Керуючись Конституцією України, відповідно до статей 34, 38, 52, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», беручи до уваги Указ Президента України, затвердженого Законом 

України 24.02.2022 року № 2102 «Про затвердження Указу Президента 

України «Про введення воєнного стану в Україні», з метою соціального 

захисту вимушено переміщених осіб, які прибули з інших областей, де 

ведуться бойові дії, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 
 

1. Затвердити: 

1.1. Порядок організації послуг з харчування для вимушено 

переміщених осіб, що додається. 

1.2. Розмір фактичних витрат на оплату послуг харчування на добу – 

80 грн для дорослого та 60 грн для особи віком до 16 років згідно з додатком. 

2. Затвердити форму ведення «Переліку закладів тимчасового 

харчування вимушено переміщених осіб», що додається. 

3. Тур’є-Реметівській сільській раді (на базі відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» та відділу соціального захисту населення та 

охорони здоров’я ) вести облік вимушено переміщених та/або евакуйованих 

осіб. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову 

Надію Девіцьку. 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради  

від 28.03.2022 р. № 46 

 

Порядок 

організації послуг з харчування для вимушено переміщених осіб 

 

1. Порядок організації послуг з харчування для вимушено переміщених 

(далі - Порядок) визначає організаційні засади забезпечення осіб, які прибули 

з інших областей, де ведуться бойові дії, послугами з харчування у 

визначених місцях, згідно з переліком закладів тимчасового харчування 

вимушено переміщених осіб. 

2. Порядок розроблено відповідно до Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про державні соціальні 

стандарти та державні соціальні гарантії». 

3. Метою впровадження організації харчування вимушено переміщених 

осіб на території Тур’є-Реметівської сільської ради є комплексне розв’язання 

проблем забезпечення фінансування організації харчування та створення 

умов для всебічного забезпечення базових потреб осіб, які прибули з інших 

областей, де ведуться бойові дії. 

4. Головним розпорядником коштів бюджету Тур’є-Реметівської сільської 

ради в частині видатків на оплату послуг з харчування вимушено 

переміщених осіб є Тур’є-Реметівська сільська рада Ужгородського району. 

5. Послуги з харчування мають право надавати юридичні особи, фізичні 

особи-підприємці, що уклали договір про надання послуг з харчування з 

Тур’є-Реметівською сільською радою Ужгородського району. 

6. Послуги з харчування надаватимуться виключно вимушено 

переміщеним особам, а саме особам, які прибули з інших областей, де 

ведуться бойові дії. 

6.1. Послуги з харчування в комунальних закладах надаються 

переміщеним особам за місцем тимчасового проживання в комунальних 

закладах. 

6.2. Послуги з харчування переміщеним особам, які поселені в готелях 

надаються на платній основі відповідними готелями. 

6.3. Послуги з харчування переміщеним особам, які поселені в 

приватному, секторі та потребують харчування надаються за талонною 

системою згідно з переліком надавачів послуг харчування , що затверджені 

відповідним Переліком закладів тимчасового харчування вимушено 

переміщених осіб. 

7. Організація послуг з харчування здійснюється за талонною системою, 

форми талонів визначаються Тур’є-Реметівською сільською радою та/або у 

договорах про надання послуг, укладених Тур’є-Реметівською сільською 

радою. 

8.  Послуги з харчування надаються при пред’явленні талона на 



харчування. 

9.  Відповідальним за видачу талона є фінансовий відділ Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

10. Право на використання талона мають виключно особи, яким їх видано 

на термін, визначений у такому. 

Особа, яка отримала талон підписується у відомості видачі талонів. 

11. Талон підлягає обміну на послугу з харчування, яку організовує 

надавач послуг. 

12. Фактичне фінансування за надані послуги з харчування здійснюється 

два рази в місяць на підставі актів наданих послуг разом із використаними 

талонами.  

13. Тур’є-Реметівська сільська рада на підставі актів фактично наданих 

послуг та отриманих талонів, забезпечує оплату послуг на розрахунковий 

рахунок надавача послуг. 

14. Тур’є-Реметівська сільська рада Ужгородського району бере на себе 

бюджетні зобов’язання та здійснює відповідні видатки в межах бюджетних 

асигнувань. 

15. Станом на 01 число місяця, наступного за звітним, Тур’є-Реметівська 

сільська рада Ужгородського району та надавач послуг складають акти 

звірки розрахунків у трьох примірниках. 

16. Цей порядок діє на строк введення воєнного стану, визначеного 

Указом Президента України, та визначені у ньому послуги фінансуються за 

наявності видатків, передбачених на цілі у бюджеті Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                   Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради  

від 28.03.2022 р. № 46 

 

Розмір фактичних витрат на оплату послуг з харчування для вимушено 
переміщених осіб 

 

 

 

Примітка: фінансування зазначених заходів здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                   Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

п/п 
Послуга, що надається 

Розмір плати за харчування  
на добу, грн. 

1. Послуга з харчування однієї 

повнолітньої особи на добу 

80,00 

2. Послуга з харчування однієї 

особи віком до 16 років на добу 

60,00 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

Рішенням виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради  

від 28.03.2022 р. № 46 

 

 

Форма ведення «Переліку закладів тимчасового харчування 

вимушено переміщених осіб» 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                   Михайло БІГАН 

 

 

 

№ 

п/п 
Повна назва закладу Юридична адреса 

1.   

2. 
  

   

   

   

   

   

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                             РІШЕННЯ                                         
 

28 березня 2022 року                 Тур’ї  Ремети                                             № 47                           
 

Про надання матеріальної  

допомоги на поховання 
 

 

 

На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження порядку надання допомоги на 

поховання  деяких  категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася  поховати  померлого», Програми соціального захисту  

найменш захищених верств населення Тур’є-Реметівської територіальної 

громади  на 2022 рік, розглянувши заяву Бумбак Романа Петровича, жителя  с. 

Тур’я Бистра, вул. Духновича, 60, щодо надання допомоги на поховання, на 

виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, виконавчий 

комітет  Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ:  

             

1. Надати допомогу на поховання у розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) 

гривень Бумбак Роману Петровичу, жительці с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, 

60, який здійснив  поховання своєї дружини Бумбак Ярослави Євгенівни, яка 

померла 06 березня 2022 року (свідоцтво про смерть серії І-ФМ № 323671), на 

день смерті не працював.  

2. Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Тур’є – 

Реметівської сільської ради профінансувати названі видатки у порядку 

передбаченому Програмою соціального захисту найменш захищених верств 

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

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську.  

 

 

 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

                               

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ                                             

 

28 березня 2022 року                     Тур’ї  Ремети                                          № 48    

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Гуйван Любові 

Данилівни, 03.04.1962 р. н., мешканки  с. Тур’я Бистра, вул. І. Франка, 96 щодо 

надання їй статусу особи, що проживає в населеному  пункті, якому надано 

статус гірського, керуючись статтею 5 Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні», статтями 34, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати громадянці Гуйван Любові Данилівні, 1962 р.н., яка 

зареєстрована та проживає з 29.05.1981 року в с. Тур’я Бистра, вул. І. Франка 

96, статус особи, яка проживає в населеному пункті (с. Тур’я Бистра), якому 

надано статус гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні». 

1.1. У разі зміни місця проживання громадянки Гуйван Любові Данилівни, 

статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського, 

припиняється з моменту зняття  з реєстрації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  старосту  Тур’я 

Бистрянського старостинського   округу Івана Кметича. 

 

 

 

Сільський   голова                                                              Надія ДЕВІЦЬКА                                     

 

 

                               



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                              РІШЕННЯ                                       

 

28 березня 2022 року                      Тур’ї  Ремети                                           №  49 

 

Про видалення дерев 

 

 

Розглянувши Акт обстеження зелених насаджень, що підлягає видаленню 

від 24.02.2022 року, керуючись Порядком видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України, № 1045 від  01.08.2006 року, на підставі статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів і 

квітників) від 24.02.2022 року, що підлягає видаленню чи знесенню (с. Тур’ї 

Ремети). 

2. Надати дозвіл на видалення дерева згідно поданого Акту обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 24.02.2022 року (с. Тур’ї 

Ремети). 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 
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