
 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 126 

 

Про Програму розвитку 

малого і середнього підприємництва 

на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2021–2023 роки 

 
Керуючись статтями 26, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», законами України від 22.03.2012 № 4618-VI «Про 

розвиток та державну підтримку малого і середнього підприємництва», від 

21.12.2000 № 2157-III «Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні», від 30.03.2021 року № 1358-IX «Про надання 

допомоги застрахованим особам на період здійснення обмежувальних 

протиепідемічних заходів, запроваджених з метою запобігання поширенню 

гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS- 

CoV-2», з метою створення сприятливих умов для інтенсивного розвитку малого 

та середнього бізнесу, сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму розвитку малого і середнього підприємництва на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021–2023 роки (додається). 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на 

фінансування заходів Програми. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та заступника сільського голови з  

питань діяльності виконавчих органів ради Короля В. І. 



ПАСПОРТ 

Програми розвитку малого і середнього підприємництва на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 – 2023 роки 
 

 

 

Найменування 

Програми 

Програма розвитку малого і середнього 

підприємництва на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 – 2023 роки 

Підстава для 

розроблення 

Програми 

Закон України від 22 березня 2012 року № 4618-VI 

«Про розвиток та державну підтримку малого і 

середнього підприємства в України». 

Основні економічні 

напрямки Програми 

Сільське господарство, промисловість, будівництво, 

транспорт, торгівля та побут 

Розробник Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Строки реалізації 

Програми 

2021 – 2023 роки 

Джерела фінансування Державний бюджет, бюджет Тур’є-Реметівської 

сільської ради, кошти підприємств, організацій (власні 

кошти, кошти інвесторів, донорів та інші джерела 

фінансування) 

Обсяг фінансових 

ресурсів, для 

реалізації Програми 

30,0 тис.грн. 



Додаток 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 126 

 

ПРОГРАМА 

розвитку малого і середнього підприємництва на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021 – 2023 роки 

1. Вступ. 

2. Загальна характеристика Програми. 

3. Нормативно-правове регулювання. 

4. Мета, цілі та очікувані результати Програми. 

5. Заходи до Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради 

1. ВСТУП 

Підприємницька діяльність є основою економічного і соціального розвитку, 

вирішення соціальних проблем, подолання бідності та забезпечення високого 

рівня життя громадян. Набуття Україною конкурентоспроможності у сучасному 

світі нерозривно пов’язане із модернізацією її економіки. Як засвідчує 

міжнародний досвід, важливою складовою чинників зміцнення 

конкурентоспроможності національної економіки є підприємництво. 

Розвиток підприємництва вкрай необхідний, тому потребує підтримки, як на  

державному, так і на місцевому рівні. 

Сьогодні саме з малим та середнім підприємництвом держава пов’язує надію 

на швидкі позитивні структурні зміни в економіці, вихід з економічної кризи та 

створення умов для розширення впровадження ринкових реформ. 

Великою мірою роль підприємництва полягає у вирішенні питання 

зайнятості, що проявляються, насамперед, у здатності малого та середнього 

бізнесу створювати нові робочі місця і поглинати надлишкову робочу силу. 

Особливо це стосується нинішнього стану справ як в Україні в цілому, так і 

в нашому регіоні зокрема. 

Розвиток малого підприємництва є складовою соціально-економічного 

розвитку міста, села, тому питання розвитку малого підприємництва залишається 

одним із важливих і розглядається як стратегія зростання з набуттям якісних змін 

в економіці та розширення соціальної бази реформ. 

Подолання наслідків кризової економічної ситуації, спричиненої заходами 

щодо запобігання виникненню і поширенню коронавірусної хвороби COVID-19, 

вимагає постійного реагування на потреби бізнесу, сприяння відновленню його 

економічної активності. 

Така ситуація потребує вжиття відповідних заходів реагування з боку 

держави з метою часткової компенсації втрачених доходів застрахованим особам. 



2. Загальна характеристика програми 

Створення сприятливих умов для розвитку малого та середнього 

підприємництва є одним з пріоритетних напрямків регіональної політики. 

Кошти, вкладені в підтримку підприємництва, сприяють розв’язанню 

проблем продуктивної зайнятості населення і послабленню соціального 

напруження, насиченню ринку товарами та послугами. 

Не секрет, що суб’єкти малого та середнього підприємництва стикаються з 

певними труднощами: їх доступ до банківських кредитних ресурсів обмежений, 

відсутній механізм самофінансування, позначається нестача кваліфікованих 

кадрів, мають місце організаційні проблеми взаємодії малого бізнесу з ринком і 

структурами влади. 

Для вирішення цих та інших проблем, для збереження вже існуючих і 

створення нових суб’єктів підприємницької діяльності, збільшення кількості 

робочих місць і податкових надходжень. Малому та середньому підприємництву 

необхідно постійно надавати організаційно-технічну, фінансову і майнову 

підтримку різного рівня. 

Подолання проблем розвитку малого та середнього підприємництва 

можливе шляхом об’єднання зусиль самих підприємців, керівників невеликих 

підприємств, органів державної влади та місцевого самоврядування. 

Саме ці питання враховані в програмі розвитку малого та середнього 

підприємництва на території Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 – 2023 

роки. 

В основу програми покладені положення Законів України «Про розвиток та 

державну підтримку малого та середнього підприємництва», «Про національну 

програму сприяння розвитку малого підприємництва в Україні», «Про 

стимулювання розвитку регіонів», «Про державні цільові програми», «Про 

державне прогнозування та розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», «Про місцеве самоврядування в України», а також інші 

нормативно-правові документи, які містять норми щодо сприяння розвитку 

підприємства в України та відповідає основним параметрам методичних 

рекомендацій Державного комітету України з питань регуляторної політики та 

підприємництва і Міністерства економіки України щодо формування і реалізації 

програм розвитку малого та середнього підприємництва. 

3. Нормативно-правове регулювання 

Програма розвитку малого та середнього підприємництва на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 – 2023 роки розроблена у відповідності 

до чинного законодавства в Україні: 

 Закон України «Про розвиток та державну підтримку малого та 

середнього підприємництва в Україні»; 

 Закон України «Про Національну програму сприяння розвитку малого 

підприємництва в Україні»; 

 Закон України «Про державне прогнозування та розроблення програм 

економічного і соціального розвитку України»; 



 Закон України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

 Закон України «Про надання допомоги застрахованим особам на період 

здійснення обмежувальних протиепідемічних заходів, запроваджених з 

метою запобігання поширенню гострої респіраторної хвороби COVID-19, 

спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2» 

та інших нормативно-правових документів, які містять норми щодо 

сприяння розвитку підприємництва в Україні. 
 

4. Мета, цілі та очікувані результати Програми 

 

Головною метою Програми є спрямування дій органів місцевого 

самоврядування, суб’єктів малого і середнього підприємництва, громадських 

організацій та об’єднань підприємців на створення сприятливих умов для 

започаткування, ведення та розвитку підприємницької діяльності, забезпечення 

конкурентоспроможності товарів, робіт, послуг, поліпшення інвестиційного 

клімату, впровадження інновацій, ефективного державно – приватного 

партнерства, що впливатиме на соціально-економічний розвиток громади. 

Основні цілі Програми: 

 створення сприятливих умов для започаткування підприємницької 

діяльності; 

 реалізація регуляторної політики шляхом підвищення рівня підготовки 

регуляторних актів, які зачіпають права та інтереси підприємців; 

 фінансово-кредитне забезпечення та матеріально-технічна підтримка 

розвитку малого та середнього підприємництва; 

 сприяння створенню робочих місць суб’єктами підприємництва; 

 підтримка ділової та інвестиційної активності, розвитку конкуренції на 

ринку товарів та послуг; 

 активізація співпраці органів влади з громадськими організаціями та 

об’єднаннями підприємців; 

 сприяння безробітним в організації підприємницької діяльності; 

 запровадження системи консультаційних послуг для підприємців; 

 удосконалення інформаційно-консультативної, навчально-методичної та 

ресурсної підтримки; 

 впровадження освітніх програм з підприємницької діяльності для суб’єктів 

господарювання; 

 

Очікувані результати програми: 

 

Реалізація Програми розвитку малого і середнього підприємництва на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки сприяє: 

 підтримці фізичних осіб – підприємців економічна діяльність яких 

тимчасово зупинена внаслідок запровадження додаткових обмежувальних 

протиепідемічних заходів, пов’язаних із поширенням коронавірусної 

хвороби; 



 збільшенню кількості суб’єктів малого підприємництва (юридичних та 

фізичних осіб) за різними видами діяльності; 

 забезпеченню збільшення частки надходжень до бюджету Тур’є- 

Реметівської сільської ради від діяльності малого та середнього 

підприємництва; 

 створення нових робочих місць; 

 збільшенню кількості самозайнятого населення та залученню безробітних 

громадян до підприємницької діяльності; 

 створення цілісної бази даних про суб’єкти малого та середнього 

підприємництва; 

 зміцненню громадської думки щодо позитивного соціального статусу 

підприємця; 

 формуванню і розвитку в суспільному вихованні етики підприємництва, 

його соціальної відповідальності; 

 поліпшення діяльності об’єктів інфраструктури підтримки малого і 

середнього підприємництва. 

Результатами реалізації Програми стане прискорення розвитку малого і 

середнього підприємництва, повноцінне використання його потенційних 

можливостей, перетворення його на дієвий механізм розв’язання економічних і 

соціальних проблем, сприяння структурній перебудові економіки, вирішення 

проблем зайнятості та насичення вітчизняного ринку товарами та послугами. 

В залежності від соціально-політичного становища на державному рівні, 

змін в економіці та соціальній сфері, змін чинного законодавства у Програму 

можуть вноситись корективи. 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток до Програми 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 126 

 

Заходи до програми розвитку малого і середнього підприємництва на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

№ 

з/п 

Зміст заходу Виконавці Строк 

виконання 

Джерела 

фінансування 

Вартість (тис. грн) 

2021 
рік 

2022 рік 2023 рік 

1. Проведення семінарів, 

навчань та круглих столів 

для суб’єктів 

господарювання    з 

вивченням нормативно- 

правової бази податкового 

законодавства,   надання 

консультативної допомоги 

суб’єктам 

підприємницької 

діяльності,  проведення 

консультацій     для 

бажаючих   відкрити 

власну справу, зайнятися 

підприємництвом 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

2021 – 

2023 роки 

Сільський 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 

2. Допомога застрахованим 

особам на період 

здійснення 

обмежувальних 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

2021 – 

2023 роки 

Сільський 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 



 

 протиепідемічних 

заходів, запроваджених з 

метою    запобігання 

поширенню       гострої 

респіраторної     хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом      SARS- 

CoV-2, з бюджету Тур’є- 

Реметівської     сільської 

ради відповідно  до 

Закону  України   „Про 

надання      допомоги 

застрахованим особам на 

період     здійснення 

обмежувальних 

протиепідемічних 

заходів, запроваджених з 

метою запобігання 

поширенню  гострої 

респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS- 

CoV-2” 

      

3. Підтримка реалізації 

інвестиційних проектів у 

сфері підприємницької 

діяльності  через 

відшкодування 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

2021 – 

2023 роки 
Сільський 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 



 

 відсоткових   ставок  за 

кредитами,   залученими 

суб’єктами  малого  та 

середнього 

підприємництва для 

реалізації інвестиційних 

проектів 

      

4. Сприяння залученню 

зовнішніх та внутрішніх 

інвестицій з метою 

розвитку та підтримки 

підприємництва в усіх 

сферах діяльності. 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

 Сільський 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 

5. Підтримка стартапів та 

інновацій в секторі малого 

та середнього 

підприємництва. 

Вдосконалення   та 

розширення  системи 

стартапів, відслідко- 

вування впливу стартапів 

на економічний розвиток 

територіальної громади 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

2021 – 

2023 роки 

Сільський 

бюджет 

2,0 2,0 2,0 

6. РАЗОМ:    10,0 10,0 10,0 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 127 

Про Програму розвитку 

земельних відносин та охорони земель 

на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2021-2023 роки 

 

З метою підвищення ефективності використання земельних ділянок, 

формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення кількісних та 

якісних характеристик земель, а також віднесення таких земельних ділянок до 

певних категорій, розглянувши пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, керуючись, статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про 

землеустрій», пунктом 7 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», Постановою Кабінету Міністрів 

України від 23.05.2012 року № 513 «Про затвердження Порядку проведення 

інвентаризації земель» із внесеними до нього змінами, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку земельних відносин та охорони земель 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки (далі – 

Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити бюджетні асигнування 

на реалізацію заходів Програми. 

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

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 127 
 

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021-2023 роки 

ВСТУП 

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) 

розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами 

України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», «Про 

Державний земельний кадастр», з метою здійснення заходів для створення 

ефективного механізму регулювання земельних відносин та управління 

земельними ресурсами, раціонального використання та охорони земель, розвитку 

ринку землі та ведення Державного земельного кадастру. 

Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності 

раціонального використання земель Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як 

самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення більш 

важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку земельних 

відносин, гарантування права власності та права користування на землю Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

 

1. Мета Програми 

 

Основною метою Програми є: 

- здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання 

земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального 

використання та охорони земель, розвитку ринку землі; 

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, створення 

оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, інвестиційного і 

виробничого потенціалів землі, зростання її економічної цінності. 

 

2. Основні завдання програми 

 

У Програмі визначені основні завдання проведення земельної реформи. 

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку земельних 



відносин та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів Тур’є- 

Реметівської сільської ради зокрема: 

- підвищити ефективність використання земельних ресурсів; 

 

- здійснити раціоналізацію (оптимізацію) землекористування та створити 

інвестиційно-привабливе і стале землекористування; 

- збільшити надходження від платежів за землю до сільського бюджету; 

- забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку території 

Тур'є-Реметівської сільської ради та ефективного господарювання на землі; 

- здійснювати розвиток інфраструктури ринку землі, що дасть змогу вирішувати 

питання продажу несільськогосподарських земель та прав на них з урахуванням 

ринкових тенденцій, удосконалити економічний механізм функціонування й 

регулювання ринку землі та створення прозорої інформаційної бази для цього. 

 

3. Основні заходи з реалізації Програми: 

 

1. Проведення аналізу стану використання та охорони земель на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Виготовлення проєктної документації щодо встановлення меж населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Проведення інвентаризації земель усіх форм власності. 

4. Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі 

проведення земельних торгів у формі аукціону. 

6. Проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель населених пунктів 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

7. Проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок що підлягають 

продажу. 

8. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності. 

9. Виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок комунальної власності. 

10. Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж прибережних 

захисних смуг для забезпечення раціонального використання природоохоронної 

території з режимом обмеженої господарської діяльності. 

 

4. Очікувані результати 

 

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку 

землекористування, зокрема: 



 удосконалити земельні відносини у населених пунктах на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради; 

 привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог 

чинного законодавства; 

 враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 

землеустрою на місцевому рівні; 

 створити умови розвитку екологічного та інвестиційно-привабливого 

землекористування; 

 збільшити надходження від платежів за землю до бюджету; 

 створити дієву систему захисту прав власності на землю; 

 збільшити виділення земельних ділянок під будівництво і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. 

 

5. Фінансове забезпечення Програми 

 

Фінансування Програми буде здійснюватись у межах бюджетних 

призначень, передбачених сільським бюджетом та інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством. 

 

з/ 

п 

 

Назва 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

Всього 

 

1. 
Розроблення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

комунальної власності 

 

25 000 

 

25 000 

 

25 000 

 

75000 

 

2. 

Виготовлення технічної документації 

на земельні ділянки із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельних ділянок комунальної 

власності 

 
 

15 000 

 
 

15 000 

 
 

15 000 

 
 

45000 

 

3. 

 

Інвентаризація земельних ділянок 
60 000 120 000 180 000 360000 

 

4. 

Виготовлення технічної документації з 

проведення нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів 

 

75000 

 

50000 

 

25000 

 

150000 

 

5. 

Виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населених пунктів 

 

75000 

 

75 000 

 

0 

 

150000 

6 Комплекс землевпорядних та 

землеоціночних робіт з підготовки до 

продажу земельних ділянок 

 

25000 

 

25000 

 

25000 

 

75000 



 комунальної власності або прав на них 
на земельних торгах 

    

Всього:    855000 
 

6. Організація та контроль за виконанням Програми 

 

Координація виконання Програми покладається на відділ земельних 

відносин та екології. 

З урахуванням виділених на виконання Програми коштів щорічно 

уточнюються цільові показники, обсяги робіт, організовується оформлення 

бюджетних заявок і відповідних договорів на конкурсній основі з її виконавцями. 

Відділ земельних відносин та екології Тур’є-Реметівської сільської ради у 

разі необхідності вносить пропозиції щодо коригування заходів і завдань 

Програми для внесення їх в установленому порядку на розгляд сільської ради. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

 
 

Назва Програми Програма розвитку земельних відносин та 

охорони земель на території Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади на 2021-2023 

роки 

Підстава для розробки 

Програми 

Земельний та Бюджетний кодекси України, 

Закони України «Про землеустрій», «Про оцінку 

земель», «Про Державний земельний кадастр» 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

Розробник Програми Відділ земельних відносин та екології 

Термін реалізації Програми 2021 - 2023 роки 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

Програм) 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської ради, 

обласний бюджет 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів,  необхідних для 

реалізації Програми 

855,0 тис. гривень 

кошти місцевого бюджету 855,0 тис. гривень 

Система організації контролю 

за виконанням 

Постійна комісія з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 128 

Про Програму проведення науково- 

дослідної роботи по визначенню 

експлуатаційних запасів та можливих 

щорічних об’ємів заготівлі плодів чорниці 

звичайної, брусниці, малини, ожини, 

шипшини, листя брусниці і м’яти, суцвіття 

бузини, квітки малини, трави чебрецю на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради 

Розглянувши Програму проведення науково-дослідної роботи по 

визначенню експлуатаційних запасів та можливих щорічних об’ємів заготівлі 

плодів чорниці звичайної, брусниці, малини, ожини, шипшини, листя брусниці і 

м’яти, суцвіття бузини, квітки малини, трави чебрецю на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради, відповідно до Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», керуючись п. 22 , ч. 1, статті 26, статті 59 ч. 1, 2, 3 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійних комісій сільської ради, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму проведення науково-дослідної роботи по 

визначенню експлуатаційних запасів та можливих щорічних об’ємів заготівлі 

плодів чорниці звичайної, брусниці, малини, ожини, шипшини, листя брусниці і 

м’яти, суцвіття бузини, квітки малини, трави чебрецю на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради (додається). 

2. Доручити виконкому Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечити 

виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

Реметівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Короля В.І. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 128 
 

ПРОГРАМА 

проведення науково-дослідної роботи по визначенню експлуатаційних 

запасів та можливих щорічних об’ємів заготівлі плодів чорниці звичайної, 

брусниці, малини, ожини, шипшини, листя брусниці і м’яти, суцвіття 

бузини, квітки малини, трави чебрецю на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

1. Загальні положення 

Дана програма розроблена на виконання повноважень сільською радою у 

сфері питань про надання дозволу на використання природних ресурсів 

місцевого значення на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Підставою написання даної програми є Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

Мета програми - забезпечення умов та підстав для надання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, додаткового 

надходження коштів до місцевого бюджету сільської ради та покращення 

фінансового становища жителів Тур’є-Реметівської територіальної громади. 

Основні завдання: Проведення науково-дослідної роботи по визначенню 

експлуатаційних запасів та можливих щорічних об’ємів заготівлі плодів чорниці 

звичайної (VacciniummyrtillusL.), брусниці (VacciniumvitisideaL.) Avror.), малини 

(Rubusidaeus), ожини (RubusceasiusL., RubusfruticosusL.), шипшини 

(RosacaninaL.), листя брусниці (VacciniumvitisidaeaL.) і м’яти (Mentasp.), суцвіття  

бузини (SambucusnigraL.), квітки малини (Rubusidaeus), трави чебрецю 

(Thymusukrainicus (Klok. etDes.-Shost.) Klok.)на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради для отримання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів місцевого значення. 

Фінансове забезпечення: фінансування Програми здійснюється в межах 

асигнувань передбачених сільським бюджетом та інших джерел не заборонених 

законодавством. 

Програмою передбачені наступні витрати: 

- Проведення науково – дослідної роботи по визначенню експлуатаційних 

запасів та можливих щорічних об’ємів заготівлі плодів чорниці звичайної 

(VacciniummyrtillusL.), брусниці (VacciniumvitisideaL.) Avror.), малини 

(Rubusidaeus), ожини (RubusceasiusL., RubusfruticosusL.), шипшини 

(RosacaninaL.), листя брусниці (VacciniumvitisidaeaL.) і м’яти (Mentasp.), суцвіття 

бузини (SambucusnigraL.), квітки малини (Rubusidaeus), трави чебрецю 

(Thymusukrainicus (Klok. etDes.-Shost.) Klok.) на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 



 

2. Обсяги фінансування 

Програма фінансується з сільського бюджету. Обсяги фінансування – 25 

тис. грн. 

Очікувані результати: можливість отримання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів місцевого значення, забезпечення додатко-вих 

надходжень до місцевого бюджету, покращення добробуту мешканців 

територіальної громади. 

Контроль за виконанням даної програми покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, будівництва, обслуговування 

населення, житлово-комунального і сільського господарства та екології. 

3. Заходи щодо реалізації програми 

№ 

з/п 

Найменування заходів Виконавці Строк 

виконання 

Загальний 

обсяг 

фінансуван- 

ня 

1. Проведення   науково-дослідної 

роботи по визначенню експлу- 

атаційних запасів та можливих 

щорічних    об’ємів   заготівлі 

плодів   чорниці  звичайної 

(VacciniummyrtillusL.), брусниці 

(VacciniumvitisideaL.)    Avror.), 

малини (Rubusidaeus),     ожини 

(RubusceasiusL., 

RubusfruticosusL.),  шипшини 

(RosacaninaL.), листя брусниці 

(VacciniumvitisidaeaL.)  і   м’яти 

(Mentasp.),   суцвіття     бузини 

(SambucusnigraL.),       квітки 

малини  (Rubusidaeus),     трави 

чебрецю       (Thymusukrainicus 

(Klok. etDes.-Shost.)  Klok.) на 

території     Тур’є-Реметівської 

сільської ради для отримання 

дозволу     на спеціальне 

використання   природних 

ресурсів місцевого значення. 

 

Карпатський 

екологічний 

клуб 

«Рутенія» 

 
 

2021 р. 

 
 

25000 грн. 

 

На фінансування Програми на 2021 рік потрібно 25 000 гривень. 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

Назва: Програма проведення науково-дослідної роботи по визначенню 

експлуатаційних запасів та можливих щорічних об’ємів заготівлі плодів чорниці 

звичайної, брусниці, малини, ожини, шипшини, листя брусниці і м’яти, суцвіття 

бузини, квітки малини, трави чебрецю на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядуван-ня в 

Україні». 

Мета: Забезпечення умов та підстав для надання дозволу на спеціальне 

використання природних ресурсів місцевого значення, додаткового надходження 

коштів до місцевого бюджету сільської ради та покращення фінансового 

становища жителів Тур’є-Реметівської територіальної громади. 

Початок: травень 2021 року, закінчення грудень 2021 року. 

Етапи виконання: В один етап 

Загальні обсяги фінансування: всього 25 000 грн. - кошти місцевого 

бюджету. 

Очікувані результати виконання: можливість отримання дозволу на 

спеціальне використання природних ресурсів місцевого значення, забезпечення 

додаткових надходжень до місцевого бюджету, покращення добробуту 

мешканців територіальної громади. 

Контроль за виконанням: Постійні комісії сільської ради з питань 

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

міжнародного співробітництва; з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою та заступник Тур’є- 

Реметівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Короля В. І. 



 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 129 

 

Про затвердження Положення 

про конкурс на посаду керівника 

комунального закладу загальної 

середньої освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

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

Закону України «Про освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», 

наказу Міністерства освіти і науки України від 28.03.2018 №291 «Про 

затвердження Типового положення про конкурс на посаду керівника державного,  

комунального закладу загальної середньої освіти», Тур’є-Реметівська сільська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про конкурс на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської ради (додається). 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради 

забезпечити проведення конкурсу на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської ради відповідно до 

затвердженого Положення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови (Крупчинська О. Я.) та постійну комісію з гуманітарних питань  

(голова постійної комісії – Воронич Л. М.). 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 129 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

загальної середньої освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 
1. Це Положення визначає процедуру проведення конкурсу на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності (далі 

– заклад освіти), підпорядкованому відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі – відділ освіти) та затверджується рішенням 

сесії Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Посаду керівника закладу освіти може обіймати особа, яка є 

громадянином України, вільно володіє державною мовою, має вищу освіту 

ступеня не нижче магістра (спеціаліста), стаж педагогічної та/або науково- 

педагогічної роботи не менше трьох років, організаторські здібності, стан 

фізичного і психічного здоров’я, що не перешкоджає виконанню професійних 

обов’язків, пройшла конкурсний відбір та визнана переможцем конкурсу на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми 

власності відповідно до цього Положення. 

3. Призначення керівника закладу освіти здійснюється начальником 

відділу освіти, молоді та спорту за результатами конкурсного відбору на посаду 

керівника закладу загальної середньої освіти комунальної форми власності (далі 

– конкурс), що проводиться відповідно до цього Положення шляхом укладання 

строкового трудового договору (контракту). 

4. Не може бути призначена на посаду керівника закладу освіти особа, яка: 

- за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність обмежена; 

- має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не погашена або не 

знята в установленому законом порядку, або на яку протягом останнього року 

накладалося адміністративне стягнення за вчинення корупційного 

правопорушення. 

5. Підставами для прийняття рішення щодо проведення конкурсу є: 

- одночасно з прийняттям рішення про утворення нового навчального закладу; 



- наявність вакантної посади керівника закладу освіти; 

- упродовж десяти робочих днів з дня дострокового припинення (прийняття 

рішення щодо дострокового припинення (розірвання) трудового договору 

(контракту) з керівником закладу освіти, чи визнання попереднього конкурсу 

таким, що не відбувся; 

- не менше ніж за два місяці до завершення строкового трудового договору 

(контракту), укладеного з керівником закладу загальної середньої освіти. 

6. Конкурс складається з таких етапів: 

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії; 

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

3) прийняття документів від осіб, які виявили бажання взяти участь у 

конкурсі; 

4) перевірка поданих документів на відповідність встановленим 

законодавством вимогам; 

5) допущення кандидатів до участі у конкурсному відборі; 

6) ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом 

та представниками батьківського самоврядування закладу освіти; 

7) проведення конкурсного відбору; 

8) визначення переможця конкурсу; 

9) оприлюднення результатів конкурсу. 

7. Загальна тривалість конкурсу не може перевищувати двох місяців з дня 

його оголошення. 

8. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на веб-сайтах 

Тур’є-Реметівської сільської ради, відділу освіти, молоді та спорту та закладу 

освіти наступного робочого дня з дня прийняття рішення про проведення 

конкурсу та має містити: 

1) найменування і місцезнаходження закладу; 

2) найменування посади та умови оплати праці; 

3) кваліфікаційні вимоги до керівника закладу відповідно до Закону 

України ’’Про повну загальну середню освіту’’, Закону України ’’Про освіту’’; 

4) вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі 

у конкурсі; 

5) дату та місце початку конкурсного відбору, його складові та тривалість; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/651-14


6) прізвище та ім’я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка 

уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для 

участі у конкурсі. 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству України. 

Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити менше 

30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про проведення 

конкурсного відбору. 

Для проведення конкурсного відбору за рішенням сесії сільської ради 

створюється конкурсна комісія в складі голови, заступника голови, секретаря та 

членів комісії. Керівництво роботою конкурсної комісії здійснює її голова, а в 

разі його відсутності – заступник голови комісії. Веде протокол засідання 

відповідальний секретар комісії (додаток 1 до Положення). 

9. Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить від 6 до 15 осіб, 

до складу якої на паритетних засадах входять: представники від відділу освіти, 

молоді та спорту, представник профільної (галузевої) постійної комісії сільської 

ради (за згодою), представник трудового колективу закладу загальної середньої 

освіти, представник громадського об’єднання батьків учнів (вихованців) закладу 

освіти, представники від керівників закладів загальної середньої освіти, 

представники засновника (посадові особи органу державної влади чи депутати  

відповідного представницького органу місцевого самоврядування (не більше 

однієї особи від однієї фракції чи групи), представник від управління Державної 

служби якості освіти у Закарпатській області (за згодою). 

10. До складу конкурсної комісії не може бути включена особа, яка: 

1) визнана в установленому законом порядку недієздатною або цивільна 

дієздатність якої обмежена; 

2) має судимість або на яку протягом останнього року накладалося 

адміністративне стягнення за вчинення корупційного або пов’язаного з 

корупцією правопорушення; 

3) відповідно до Закону України ’’Про запобігання корупції’’ є близькою 

особою учасника конкурсу або особою, яка може мати конфлікт інтересів. 

11. Конкурсна комісія: 

- опрацьовує подані претендентами документи та визначає відповідність їх 

установленим вимогам; 

- ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі; 

- забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу; 



- проводить конкурс; 

- визначає переможця за результатами проведеного конкурсу. 

12. Члени конкурсної комісії мають право: 

- вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної комісії; 

- брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань конкурсної комісії; 

- висловлювати, у тому числі письмово, окрему думку щодо рішень, 

прийнятих на засіданні комісії. 

13. Кожен член конкурсної комісії має один голос та голосує особисто. 

Голосування за інших осіб чи передача права голосу іншому членові конкурсної 

комісії або іншій особі не дозволяється. 

14. Члени конкурсної комісії зобов’язані: 

1) брати участь у роботі конкурсної комісії та голосувати з питань порядку 

денного; 

2) заявляти самовідвід у разі наявності чи настання підстав, передбачених 

пунктом 11 Положення, що унеможливлюють їх участь у складі конкурсної 

комісії. 

15. Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не 

менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії 

вважається прийнятим, якщо за нього проголосували більшість членів 

затвердженого складу комісії. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови конкурсної 

комісії. 

16. Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 

об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості, 

доброчесності. Не допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної 

комісії, тиск на членів комісії та учасників конкурсу. 

17. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання. Рішення 

конкурсної комісії оформлюється протоколом, який підписуються всіма 

присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюється на офіційному веб- 

сайті відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради протягом 

наступного робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії. 

18. Для участі у конкурсі необхідно подати такі документи: 

1) заяву про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку персональних 

даних відповідно до Закону України ’’Про захист персональних даних’’; 

2) автобіографію та/або резюме (за вибором учасника конкурсу); 

3) копію паспорта громадянина України; 
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4) копію документа про вищу освіту (з додатком, що є його невід’ємною 

частиною) не нижче освітнього ступеня магістра (спеціаліста); 

5) документ, що підтверджує вільне володіння державною мовою; 

6) копію трудової книжки чи інших документів, що підтверджують стаж 

педагогічної (науково-педагогічної) роботи не менше трьох років на день їх 

подання (крім приватних та корпоративних закладів освіти); 

7) довідку про відсутність судимості; 

8) довідку про проходження попереднього (періодичного) психіатричного 

огляду; 

9) мотиваційний лист, складений у довільній формі; 

Особа може надати інші документи, що підтверджують її професійні та/або 

моральні якості. 

Визначені у цьому пункті документи подають особисто (або подає 

уповноважена згідно з довіреністю особа) до конкурсної комісії у визначений в 

оголошенні строк, що може становити від 20 до 30 календарних днів з дня 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 

Уповноважена особа приймає документи за описом, копію якого надає особі, 

яка їх подає. 

19. Претендент має право: 

- відкликати свою заяву та документи до кінцевого строку їх 

прийняття,повідомивши про це письмово комісію; 

- зняти з розгляду конкурсної комісії свою кандидатуру, повідомивши 

письмово про це комісію. 

20. Конкурсний відбір проводиться за наявності не менше як двох 

претендентів на одну вакантну посаду. 

21. За наявності лише одного претендента на вакантну посаду конкурс не 

проводиться. Конкурсна комісія може прийняти рішення щодо рекомендації 

такого претендента на посаду керівника закладу за результатами співбесіди в разі 

подання ним повного пакета документів та відповідності умовам конкурсу або 

прийняти рішення про проведення повторного конкурсного відбору за умовами 

цього Положення. 

22. Конкурс полягає у: 

- вивченні поданих претендентом документів, що підтверджують 

відповідність кваліфікаційним вимогам; мотиваційного листа і програми 

розвитку закладу на відповідний термін, на який може бути призначена особа, що 



претендує на посаду керівника закладу освіти, згідно чинного законодавства 

України; 

- перегляді конкурсною комісією публічних презентацій претендентів; 

- проведенні співбесіди з претендентами на посаду керівника закладу; 

- проведенні протокольного засідання конкурсної комісії по визначенню 

кандидата на посаду керівників закладу освіти. 

Упродовж п’яти робочих днів з дня завершення строку подання заяви та 

документів для участі в конкурсі конкурсна комісія: 

- перевіряє подані документи на відповідність встановленим законодавством 

вимогам; 

- приймає рішення про допущення та/або недопущення до участі у 

конкурсному відборі; 

- оприлюднює на офіційному веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради перелік осіб, яких допущено до участі у 

конкурсному відборі (далі – кандидати); 

- делегує представника від конкурсної комісії для організації та 

ознайомлення кандидатів із закладом освіти, його трудовим колективом та 

представниками батьківського самоврядування не пізніше п’яти робочих днів до 

початку проведення конкурсного відбору. 

23. До участі у конкурсному відборі не можуть бути допущені особи, які: 

1) не можуть обіймати посаду керівника закладу загальної середньої освіти 

відповідно до Закону України ’’Про повну загальну середню освіту’’; 

2) подали не всі документи, визначені цим Положенням відповідно до вимог 

чинного законодавства, для участі в конкурсі; 

3) подали документи після завершення строку їх подання. 

24. Конкурсний відбір переможця конкурсу здійснюється за результатами: 

1) перевірки знання законодавства у сфері загальної середньої освіти, 

зокрема Закону України ’’Про освіту’’, Закону України ’’Про повну загальну 

середню освіту’’ та інших нормативно-правових актів у сфері загальної середньої 

освіти; 

2) перевірки професійних компетентностей шляхом письмового вирішення 

ситуаційного завдання (додаток 3 до Положення); 

3) публічної та відкритої презентації державною мовою перспективного 

плану розвитку закладу загальної середньої освіти, а також надання відповідей 

на запитання членів конкурсної комісії щодо проведеної презентації. 
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25. Кандидати, які допущені до конкурсного відбору, проходять перевірку 

на знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти у формі 

письмового тестування та вирішення письмового ситуаційного завдання з метою 

об’єктивної оцінки та перевірки знання законодавства України у сфері загальної 

середньої освіти та професійних компетентностей кандидата на посаду керівника 

закладу освіти. 

26. Тестування та вирішення ситуаційного завдання проводяться в один 

день. 

27. Перелік тестових питань та форма перевірки знання законодавства у 

сфері освіти, зразки ситуаційних завдань та критерії оцінювання тестів і завдань 

визначаються у додатку до цього Положення та оприлюднюються на офіційному 

веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради(додатки 2, 3, 4 до Положення). 

28. Відділ освіти, молоді та спорту забезпечує відеофіксацію та, за 

можливості, відеотрансляцію конкурсного відбору з подальшим оприлюдненням 

на офіційному веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради відеозапису впродовж одного робочого дня з дня його проведення. 

29. Упродовж двох робочих днів з дня завершення конкурсного відбору, 

визначення переможця конкурсу конкурсна комісія оприлюднює результати 

конкурсу на офіційному веб-сайті відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради на офіційному веб-сайті закладу освіти. 

30. Конкурсна комісія визнає конкурс таким, що не відбувся, якщо: 

1) відсутні заяви про участь у конкурсі; 

2) до участі у конкурсі не допущено жодного кандидата; 

3) жодного з кандидатів не визначено переможцем конкурсу. 

У разі визнання конкурсу таким, що не відбувся, проводиться повторний 

конкурс. 

31. Протягом трьох робочих днів з дня визначення переможця конкурсу 

засновник призначає переможця конкурсу на посаду та укладає з ним строковий 

трудовий договір. 

32. На підставі результатів конкурсного відбору на посаду керівника закладу 

освіти, відповідно до законодавства України про освіту, укладається контракт 

строком на: 

- 6 (шість) років (на 2 (два) роки – для особи, яка призначається на посаду 

керівника закладу освіти вперше) з керівником закладу загальної середньої, 

дошкільної, позашкільної освіти; 



- 3 (три) роки з керівником закладу освіти для дітей з особливими освітніми 

потребами. 

33. Контракт регулює трудові та інші відносини між керівником та 

засновником, визначає основні вимоги до діяльності закладу, виконання яких є 

обов'язковим для керівника закладу, та інші умови. 

34. Обов’язковими складовими контракту з керівником закладу освіти є: 

- загальні положення, у яких передбачаються загальні обов’язки сторін із 

питань організації праці й виконання посадових обов’язків; 

- права та обов’язки сторін контракту, 

- умови матеріального забезпечення керівника; 

- відповідальність сторін; 

- порядок внесення змін і доповнень до контракту та його припинення; 

- термін дії контракту; 

- інші умови, не заборонені чинним законодавством. 

 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 1 

до Положення 

СКЛАД 

конкурсної комісії на проведення конкурсу на посаду керівника комунального 

закладу загальної середньої освіти 
 

Голова комісії: Цапик Владислав Йосипович, 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Секретар комісії: Граб Любов Михайлівна, 

провідний спеціаліст з організаційної роботи 

Члени комісії: Король Наталія Михайлівна, 

головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти 

Кучерява Олександра Василівна, 

методист 

  , 

представник профільної (галузевої) постійної комісії 

сільської ради 

  , 

представник трудового колективу закладу загальної 

середньої освіти 

  , 

представник громадського об’єднання батьків учнів 

(вихованців) закладу освіти 

  , 

представник засновника (посадова особа сільської 

ради чи депутат відповідного представницького 

органу місцевого самоврядування 

  , 

представники від управління Державної служби 

якості освіти у Закарпатській області 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 2 

до Положення 

 
Перелік питань 

з перевірки знання законодавства 

для конкурсного відбору 

на посади керівників закладів освіти 

Питання для перевірки знання Закону України ’’Про освіту’’ 

1. Що таке автономія закладу освіти? 

2. Якими документами визначається обсяг автономії закладів освіти? 

3. Які ви знаєте види автономії закладів освіти? 

4. До яких документів заклад освіти зобов’язаний забезпечити відкритий доступ 

на своєму веб-сайті? 

5. Які плакати, стенди, листівки, або інші об’єкти забороняється зберігати, 

розміщувати, розповсюджувати у закладах освіти? 

6. Хто може бути засновником закладу? 

7. Хто є учасниками освітнього процесу? 

8. Хто укладає строковий трудовий договір (контракт) з обраним (призначеним) 

керівником закладу освіти? 

9. Хто здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю закладу освіти? 

10. Якими документами визначаються повноваження (права і обов’язки) та 

відповідальність керівника закладу освіти? 

11. Хто здійснює управління закладом освіти? 

12. Хто здійснює контроль за виконанням освітніх програм у закладі? 

13. Хто забезпечує організацію освітнього процесу в закладі освіти? 

14. Які органи самоврядування можуть діяти в закладі освіти? 

15. Яким орган є вищим колегіальним органом громадського самоврядування 

закладу освіти? 

16. Ким, згідно з Концепцією НУШ, має бути випускник школи? 

17. Що є підставою для утворення інклюзивного класу в закладі освіти? 

18. Які особи визнаються особами з особливими освітніми потребами? 

19. Якими є типові ознаки булінгу (цькування)? 



20. Що визначає стандарт освіти? 

21. На основі якого документа розробляється освітня програма? 

22. Яка мова є мовою освітнього процесу в закладах освіти? 

23. Яка освіта вважається спеціалізованою? 

24. Які категорії дітей забезпечуються безоплатним гарячим харчуванням у 

державних і комунальних закладах освіти? 

25. Що належить до обов’язків батьків здобувачів освіти? 

26. Хто вибирає вид, форму та суб’єкта підвищення кваліфікації? 

27. Хто в закладі освіти розподіляє кошти на підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників? 

28. За рахунок яких коштів здійснюється фінансування здобуття повної загальної 

середньої освіти? 

29. Яким є розмір щомісячної доплати педагогічному працівнику, який пройшов 

сертифікацію? 

30. В якому розмірі держава забезпечує виплату педагогічним працівникам 

допомоги на оздоровлення при наданні щорічної відпустки? 

31. Хто проводить внутрішній моніторинг якості освіти? 

32. Яка періодичність проходження атестації педагогічним працівником? 

33. Хто здійснює державний нагляд (контроль) у сфері освіти? 

34. Що належить до прав суб’єктів громадського нагляду (контролю)? 

35. Скільки рівнів має повна загальна середня освіта? Назвіть їх. 

 

Питання для перевірки знання Закону України ’’Про повну загальну середню 

освіту’’ 

1. На яких рівнях здобувається повна загальна середня освіта? 

2. Які роки навчання охоплює адаптаційний період базової середньої освіти? 

3. Як заклади освіти можуть забезпечувати здобуття повної загальної середньої 

освіти? 

4. За якими закладами загальної середньої освіти не закріплюється територія 

обслуговування? 

5. Який тип закладу забезпечує здобуття базової середньої освіти? 

6. Що належить до установчих документів закладу загальної середньої освіти? 



7. За якої умови допускаються реорганізація та ліквідація закладів загальної 

середньої освіти у сільській місцевості? 

8. Які внутрішні структурні підрозділи можуть функціонувати у складі закладів 

загальної середньої освіти? 

9. З якою періодичністю проводиться інституційний аудит закладу загальної 

середньої освіти? 

10. Хто приймає рішення про утворення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) закладу загальної середньої освіти? 

11. Хто схвалює стратегію розвитку закладу загальної середньої освіти і річний 

план? 

12. На який строк укладається трудовий договір із особою, яка призначається на 

посаду керівника закладу загальної середньої освіти вперше? 

13. Хто затверджує посадові інструкції працівників закладу загальної середньої 

освіти? 

14. Хто здійснює управління закладом загальної середньої освіти? 

15. На кого покладається відповідальність за організацію харчування учнів у 

закладі загальної середньої освіти? 

16. Якими є наслідки для педагогічних працівників, стосовно яких встановлено 

факт порушення академічної доброчесності? 

17. Якою є норма педагогічного навантаження вчителя на одну тарифну ставку? 

18. Яким є розмір педагогічного навантаження асистента вчителя в закладі 

загальної середньої освіти? 

19. Хто затверджує розподіл педагогічного навантаження в закладі загальної 

середньої освіти? 

20. Хто визначає структуру і тривалість навчального року, навчального тижня, 

навчального дня, занять, відпочинку між ними? 

21. За якими формами може здобуватися повна загальна середня освіта? 

22. Який документ видається учневі щороку при переведенні його на наступний рік 

навчання? 

23. З яких предметів обов’язково складається державна підсумкова атестація? 

24. Хто виготовляє свідоцтва про початкову, базову середню та повну загальну 

середню освіту (їх бланки)? 



25. Які діти обов’язково зараховуються до комунального закладу освіти для 

здобуття початкової та базової середньої освіти? 

26. Якою може бути максимальна кількість учнів, які здобувають початкову освіту, 

у класі державного, комунального закладу освіти? 

27. Якою є мінімальна наповнюваність класу державного, комунального закладу 

загальної середньої освіти? 

28. Що є підставою для утворення групи продовженого дня в закладі загальної 

середньої освіти? 

29. За рахунок яких коштів здійснюється оплата праці вихователів груп 

продовженого дня в закладі загальної середньої освіти? 

30. На підставі чого визначається потреба учня з особливими освітніми потребами 

в індивідуальній програмі розвитку, індивідуальному навчальному плані? 

31. Що визначає індивідуальна програма розвитку? 

32. У якій формі проводиться підсумкова атестація здобувачів освіти згідно з 

Державним стандартом початкової освіти? 

33. В якому типі закладу здобувається базова середня освіта? 

34. В якому статусі заклад освіти не може діяти як суб’єкт господарювання? 

35. Хто дозволяє проводити громадський нагляд (контроль)? 

Питання на знання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на 

період до 2029 року 

1. Яка проблема відповідно до Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа» на 

період до 2029 року потребує розв’язання? 

2. Що є метою Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на період 

до 2029 року? 

3. Згідно з реформою загальної середньої освіти випускник нової 

української школи — це… 

4. Шляхом чого відповідно до Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на 

період до 2029 року передбачається здійснити розв’язання проблеми? 



5. Розроблення яких державних стандартів загальної середньої освіти 

передбачає реформування змісту загальної середньої освіти загальної середньої 

освіти? 

6. На чому повинні ґрунтуватися державні стандарти загальної середньої 

освіти? 

7. Які ключові компетентності визначені в Концепції реалізації державної 

політики у сфері реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська 

школа’’ на період до 2029 року? 

8. Що необхідно забезпечити для досягнення мети Концепції? 

9. Перехід до чого передбачає реформування структури загальної 

середньої освіти? 

10. Чому сприятиме профільна школа академічного спрямування? 

 
 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 3 

до Положення 

 

Перелік ситуаційних завдань для кандидатів на заміщення вакантної 

посади директора закладу загальної середньої освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. У педагогічному колективі неодноразово порушували питання 

необхідності обговорення проекту річного плану закладу освіти. Педагоги 

скаржилися, що адміністрація сама планує, не цікавиться думкою колективу, 

який має цей план виконувати. Цього навчального року Ви вирішили запровадити  

колегіальний підхід до визначення пріоритетів роботи школи та складання 

річного плану на наступний навчальний рік. 

2. Запропонуйте модель колективного обговорення змісту річного плану на 

наступний навчальний рік. Доведіть її ефективність. 

3. У чому, на Вашу думку, полягає роль керівника як управлінця персоналом 

відповідно до нової моделі управління людськими ресурсами в системі освіти? 

4. Учитель школи систематично порушує дисципліну і не виконує своїх 

професійних обов'язків при потуранні його безпосереднього керівника завуча 

школи. Директор закладу знає не тільки про погану роботу вчителя, але й про те, 

що завуч не явно, внаслідок своєї слабохарактерності чи приятельських стосунків 

з учителем, фактично заохочує його недобросовісність чи замовчує її. 

Безпосередніх, явних причин і зачіпок для покарання завуча, начебто немає: 

покараним повинен бути вчитель. Але водночас директор школи усвідомлює, що 

в поганій роботі вчителя є значна частка вини завуча. 

Які дії директора школи? Кого ж варто більшою мірою покарати? 

5. У закладі виникла надзвичайна ситуація (пожежа, закладення вибухового 

пристрою, виявлення невідомого предмета тощо). 

Які дії директора закладу після отримання повідомлення про надзвичайну 

ситуацію? 

6. Учень 10-го класу на уроках історії займався з великим небажанням. 

Учитель не змогла знайти контакт із учнем, часто робила йому грубі зауваження 

з приводу його ставлення до занять. Учень у відповідь на це навмисно порушував 

дисципліну. Одного разу він так поводився на уроці, що вчителька попросила 



його вийти з класу. Учень відмовився виконати прохання вчителя. Тоді вона 

підійшла до його столу, взяла портфель і викинула в коридор. Учень підійшов до 

столу вчительки, узяв її сумку і кинув уздовж класу. Вчителька звернулася до 

директора школи за порадою. 

Які дії директора школи? 

7. Делегація від батьків другокласників звернулась до директора школи з 

проханням перевести у інший клас учня, який порушує дисципліну, обзиває 

дітей. Мотивуючи свою вимогу тим, що переживають за життя і здоров’я своїх 

дітей. Поводяться категорично, обіцяють звернутися до органів управління 

освітою, органів місцевого самоврядування. Які дії директора школи? 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 4 

до Положення 

 

Критерії оцінювання учасників конкурсу 

на заміщення вакантної посади директора закладу загальної середньої 

освіти Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
Перевірка знання законодавства України у сфері загальної середньої освіти 

проводиться шляхом складання іспиту. 

Перед проходженням іспиту кожен кандидат пред’являє паспорт або 

документ, який посвідчує особу. 

Під час проведення іспиту кандидатам забороняється користуватися 

додатковими електронними приладами, підручниками, навчальними 

посібниками, іншими матеріалами, а також спілкуватись один з одним. У разі 

порушення зазначених вимог кандидат відсторонюється від подальшого 

проходження конкурсу, про що складається відповідний акт, який підписується 

присутніми членами конкурсної комісії. 

Під час іспиту перевіряються знання законодавства України у сфері 

загальної середньої освіти, зокрема Законів України ’’Про освіту’’, ’’Про повну 

загальну середню освіту’’, інших нормативно-правових актів у сфері загальної 

середньої освіти, а також Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на період до 

2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 року № 988-р. 

Екзаменаційні білети затверджуються головою конкурсної комісії. До 

кожного білета включається по два питання на перевірку знання Законів України 

’’Про освіту’’, ’’Про повну загальну середню освіту’’ та одне питання на 

перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері реформування 

загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на період до 2029 року, 

схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 2016 року 

№ 988-р - всього 5 питань. 

Кількість екзаменаційних білетів має бути не менше 10. 



Іспит складається державною мовою письмово за екзаменаційними 

білетами, які пропонуються кандидату за його вибором і відкриваються у 

присутності кандидатів на заміщення вакантних посад під час складання іспиту. 

При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на 

аркуші з печаткою відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради. Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові 

кандидата, номер білета та питання, зазначені у білеті. 

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та 

дата складання іспиту. 

Загальний час для проведення іспиту становить не менше 60 хвилин. 

Для оцінки знань кандидатів використовується п'ятибальна система: 

1) П'ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання 

Законів України ’’Про освіту’’, ’’Про повну загальну середню освіту’’ та одне 

питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на період до 

2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 року № 988-р. 

2) Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання 

Законів України ’’Про освіту’’, ’’Про повну загальну середню освіту’’ та одне 

питання на перевірку знання Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти ’’Нова українська школа’’ на період до 

2029 року, схваленої розпорядженням Кабінету Міністрів України від 14 грудня 

2016 року № 988-р. 

3) Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння 

поставлених питань в обсязі, достатньому для подальшої роботи. 

4) Два бали виставляються кандидатам, які розуміють основні поняття 

нормативно-правових актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість 

помилок. 

5) Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у 

встановлений строк. 

Після закінчення часу, відведеного на складання іспиту, проводиться 

перевірка відповідей та їх оцінювання. Оцінка проводиться усіма членами 

комісії. Члени конкурсної комісії приймають рішення щодо оцінки відповіді на 



кожне питання екзаменаційного білета. Такі оцінки виставляються на аркуші з 

відповідями кандидата. 

Визначення результатів іспиту здійснюється кожним членом конкурсної 

комісії індивідуально та вноситься до відомості про його результати. Остаточною  

оцінкою у балах за іспит є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок 

членів конкурсної комісії. З результатами іспиту має бути ознайомлений кожний 

кандидат. 

Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами 

та документами конкурсної комісії у відділі освіти, молоді, спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

Кандидати, які набрали загальну суму балів, що не є нижчою 50 відсотків 

від максимальної суми балів, яка може бути виставлена під час надання 

відповідей, вважаються такими, що успішно склали іспит. 

Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, 

вважаються такими, що не склали іспит. 

Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною 

комісією для призначення на посаду. 

Кандидати, які набрали більше 50 відсотків від максимальної суми балів,  

вважаються такими, що склали іспит та є такими, що допущені до наступного 

етапу конкурсу. 

Перевірка професійних компетентностей проводиться шляхом письмового 

вирішення ситуаційного завдання. 

Ситуаційні завдання проводяться з метою об’єктивного з’ясування 

спроможності кандидатів використовувати свої знання, досвід під час виконання 

посадових обов’язків, а також, з метою комплексної перевірки кандидатів на 

відповідність професійній компетентності, оцінки комунікаційних якостей та 

вміння приймати рішення. 

Усі кандидати, які претендують на одну посаду, розв’язують одне 

ситуаційне завдання із запропонованих (за своїм вибором). 

Розв’язання ситуаційного завдання кандидатом є успішним, якщо 

проведено детальний аналіз описаної ситуації, виявлена(і) проблема(и), обрана і 

обґрунтована проблема для вирішення, визначені критерії та обмеження для 

вирішення проблеми; виявлено декілька альтернатив при вирішенні проблеми; на  

основі критеріїв і обмежень обрана одна з альтернатив, обґрунтований вибір 



альтернативи; розроблено управлінське рішення, виявлені ризики і припущення; 

рішення оформлено у вигляді управлінського документа (переліку документів 

для складних ситуаційних завдань з виділенням і оформленням базового 

рішення). 

На розв’язання ситуаційного завдання кандидатові надається 30 хвилин. 

Після розв’язання ситуаційного завдання або після закінчення часу, 

відведеного на його розв’язання, кандидати надають секретарю свої відповіді. 

Конкурсна комісія для оцінювання результатів розв’язання ситуаційного 

завдання використовує таку систему: 

3 бали – ситуація розв’язана у межах вимог чинних нормативно-правових 

актів без можливого розвитку конфліктної ситуації; 

2 бали – ситуація розв’язана, проте учасник демонструє незнання окремих 

нормативно-правових актів, що стосуються ситуації. Розвиток конфліктної 

ситуації не передбачається; 

1 бал – хід розв’язання ситуації спонукає до розвитку конфлікту, є ознаки 

порушення нормативно-правових актів; 

0 балів – учасник не орієнтується у можливих шляхах розвитку конфліктної  

ситуації. 

Визначення результатів розв’язання ситуаційних завдань здійснюється 

кожним членом конкурсної комісії індивідуально та вноситься до відомості про 

результати ситуаційних завдань. Остаточною оцінкою у балах за розв’язання 

ситуаційного завдання є середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок 

членів конкурсної комісії. 

Після оцінювання члени конкурсної комісії надають відомості про 

результати розв’язання ситуаційних завдань кандидатів секретарю комісії. 

Кандидати, які отримали середній бал 0,5 або нижче не можуть бути допущені до 

наступного етапу конкурсу. 

При вирішенні ситуаційного завдання кандидат здійснює записи на аркуші 

з печаткою відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Перед відповіддю обов'язково вказуються прізвище, ім'я та по батькові кандидата. 

Після підготовки відповіді на аркуші проставляються підпис кандидата та 

дата складання іспиту. 

Конкурсна комісія на своєму засіданні заслуховує публічні презентації 

проєктів програм розвитку закладу загальної середньої освіти загальним обсягом 

не більше десяти сторінок (у форматі Word, шрифт Times New Roman, 14 шт, 1,5 

інт); проводить співбесіду з кандидатами щодо представленої презентації. 

Публічна та відкрита презентація перспективного плану кандидата 

проходить за наступним регламентом: 

- виступ кандидата – до 20 хв.; 



- запитання та обговорення – до 20 хв. 

Оцінювання відкритої публічної презентації здійснюється за такими критеріями 

від 1 до 5 балів за ступенем вираженості: 

 наявність чітко сформульованої мети та завдань розвитку закладу; 

 наявність чітко вираженого терміну реалізації завдань та їх досягнення; 

 наявність аналізу сучасного стану закладу за зовнішніми ознаками (інформація, 

що стосується інформаційної відкритості закладу та розміщена на сайті закладу), 

визначення наявних проблем; 

 реалістичність мети та поставлених завдань, використовуваних ресурсів; 

 відповідність мети та завдань державній політиці у галузі освіти, чинним 

програмам розвитку галузі освіти, освітнім запитам громади; 

 новизна, використання інноваційних методів та прийомів в управлінській 

діяльності; 

 залучення колективу до інноваційної діяльності, участі у проектах, тощо; 

 переваги обраного шляху розвитку закладу. 

Презентації, виконані будь-якою мовою, крім української, оцінюються як 

такі, що не відповідають вимогам – 0 балів. 

Під час презентації не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 

релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального 

походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

Визначення результатів презентації та співбесіди здійснюється кожним 

членом комісії індивідуально; остаточною оцінкою у балах є середнє 

арифметичне значення індивідуальних оцінок членів конкурсної комісії, що 

вноситься до відомостей про результати оцінювання презентації та співбесіди. 

Визначення остаточних результатів конкурсу здійснюється у балах, які 

визначаються, як середнє арифметичне значення індивідуальних оцінок за 

результатами іспиту, вирішення ситуаційного завдання, співбесіди та публічної 

презентації. 

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається шляхом додавання балів за 

кожен етап конкурсу, проставлених членами конкурсної комісії у зведеній 

відомості за іспит на знання законодавства, вирішення ситуаційного завдання та 

презентацію перспективного плану. 

Сума таких оцінок є підсумковим рейтингом кандидата, за допомогою 

якого визначається переможець конкурсу. 



Конкурсна комісія за підсумковим рейтингом на своєму засіданні приймає 

рішення про визначення переможця конкурсу. 

 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 130 

 

Про затвердження Положення 

про конкурсний відбір суб’єктів 

оціночної діяльності 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та 

професійну оціночну діяльність в Україні», враховуючи потенційну необхідність 

Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про конкурсний відбір суб’єктів оціночної 

діяльності для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна 

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії: 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва; з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Короля В.І. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 130 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про конкурсний відбір суб’єктів оціночної діяльності 

для здійснення незалежної оцінки об’єктів комунального майна 

 

І. Загальні положення 

1. Це Положення встановлює процедуру конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності – суб’єктів господарювання, визнаних такими згідно із 

Законом України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні». 

Ця процедура застосовується виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської 

сільської ради та балансоутримувачами майна, що належить до комунальної 

власності територіальної громади Тур’є-Реметівської сільської ради у разі, якщо 

вартість надання послуг з незалежної оцінки майна менша встановленої в абзаці 

першому частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних 

закупівель» вартості предмета державної закупівлі, у випадках необхідності 

проведення незалежної оцінки майна та здійснення конкурсного відбору (далі – 

конкурс) суб’єктів оціночної діяльності. 

2. Якщо під час проведення конкурсу з’ясується, що вартість послуг з 

незалежної оцінки майна дорівнює або перевищує встановлену в абзаці першому 

частини першої статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» 

вартість предмета державної закупівлі, матеріали такого конкурсу передаються 

до комітету з конкурсних торгів для здійснення державної закупівлі згідно із 

Законом України «Про здійснення державних закупівель». 

У цьому Положенні терміни вживаються в таких значеннях: 

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки – 

документи стосовно досвіду практичної діяльності з оцінки майна, подібного до 

об’єктів, оцінку яких буде здійснювати переможець конкурсу (копії договорів на 

виконання робіт з оцінки; копії актів приймання-передавання робіт з оцінки; 

оригінали або копії рекомендаційних листів замовників оцінки із зазначенням 

позитивного досвіду співпраці з питань оцінки об’єктів; оригінали або копії 

рецензій на звіти про оцінку подібних до об’єкта оцінки об’єктів, складені 

рецензентами, а також експертними радами саморегулівних організацій 

оцінювачів); 

http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uNS5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMjY1OC0xNA%3D%3D/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uNS5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMTE5Ny0xOC9wYXJhbjU0I241NA%3D%3D/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uNS5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMTE5Ny0xOC9wYXJhbjU0I241NA%3D%3D/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uNS5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMTE5Ny0xOC9wYXJhbjU0I241NA%3D%3D/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uNS5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMTE5Ny0xOC9wYXJhbjU0I241NA%3D%3D/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uNS5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMTE5Ny0xOC9wYXJhbjU0I241NA%3D%3D/
http://vlada.pp.ua/goto/aHR0cDovL3pha29uNS5yYWRhLmdvdi51YS9sYXdzL3Nob3cvMTE5Ny0xOA%3D%3D/


конкурсна документація – конкурсна пропозиція, підтвердні документи та  

документи щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки та оцінювачів, які 

будуть залучені до виконання робіт з оцінки та підписання звіту про оцінку 

майна; 

конкурсна пропозиція – пропозиція учасника конкурсу щодо вартості робіт з 

оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку їх 

виконання (у календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про 

проведення конкурсу; 

підтвердні документи – заява про участь у конкурсі; документи, в яких 

зазначено правовий статус претендента, склад   оцінювачів,   які безпосередньо 

виконуватимуть роботи з оцінки; документи, що підтверджують право на 

виконання таких робіт; 

претендент – суб’єкт оціночної діяльності, який виявив бажання взяти 

участь у конкурсі та подав документи, передбачені умовами конкурсу та 

опубліковані в інформаційному повідомленні про проведення конкурсу; 

робоча група з опрацювання документів претендента (далі – робоча 

група) – група фахівців, утворена для опрацювання підтвердних документів та 

виконання повноважень, визначених цим Положенням; 

учасник конкурсу – претендент, якого допущено до участі в конкурсі. 

3. Конкурс серед учасників проводиться конкурсною комісією, утвореною 

відповідно до розпорядження сільського голови у складі 5-ти   осіб.   Зі складу 

членів  комісії призначаються голова комісії та секретар комісії. 

4. Очолює комісію голова. Голова комісії у межах наданих йому 

повноважень: 

- скликає засідання комісії; 

- головує на засіданнях комісії; 

- приймає рішення про повторне проведення конкурсу у випадках, 

передбачених цим Положенням; 

- видає розпорядження та доручення, обов’язкові для виконання членами 

комісії; 

- організовує підготовку матеріалів для опрацювання комісією; 

- бере участь у таємному голосуванні; 

- підписує документи стосовно роботи комісії, зокрема підсумкову таблицю 

визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності; 

- представляє комісію у відносинах з установами та організаціями, зокрема 

за рішенням комісії має право звертатися з відповідними письмовими запитами. 

5. Секретар комісії: 

- очолює робочу групу з опрацювання документів претендентів та 

забезпечує здійснення наданих їй цим Положенням повноважень; 

- забезпечує виконання доручень голови комісії; 

- готує довідкові матеріали для розгляду на засіданні комісії; 



- складає протоколи засідань комісії, підсумкову таблицю визначення 

переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

6. На період тривалої відсутності голови комісії (через хворобу, у разі 

відпустки тощо) його повноваження покладаються на будь-якого члена комісії. 

7. За розпорядженням сільського голови утворюється робоча група у складі 

3-х осіб. 

До повноважень робочої групи належать: 

- підготовка інформаційного повідомлення про проведення конкурсу; 

- опрацювання поданих претендентами підтвердних документів, документів 

щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки; 

- підготовка для комісії довідки щодо кожного претендента, який має намір 

взяти участь у конкурсі, складеної за результатами опрацювання підтвердних 

документів (далі – інформаційна довідка); 

- підготовка інформації про результати конкурсу для повідомлення 

переможців конкурсу та для оприлюднення. 

8. В інформаційній довідці зазначається про: 

- наявність у претендента сертифіката суб’єкта оціночної діяльності, яким 

передбачено провадження практичної діяльності з оцінки майна за напрямами та 

спеціалізаціями в межах цих напрямів, що відповідають об’єкту, оцінку якого 

буде здійснювати переможець конкурсу; 

- наявність у претендента спеціального дозволу на провадження діяльності, 

пов’язаної з державною таємницею (допусків оцінювачів, які перебувають у 

трудових відносинах із суб’єктом оціночної діяльності або залучаються ним за 

цивільно-правовими договорами), або дозволу, виданого іншому суб’єкту 

оціночної діяльності, якого за відповідним договором буде залучено до 

виконання робіт з оцінки об’єктів, що містять інформацію, яка належить до 

державної таємниці (за потреби); 

- перелік оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах із 

претендентом, із зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними 

свідоцтвами (кваліфікаційними документами); 

- перелік оцінювачів, які додатково залучаються претендентом за цивільно- 

правовими договорами до виконання робіт з оцінки за їх письмовою згодою, із 

зазначенням їх кваліфікації, підтвердженої кваліфікаційними свідоцтвами 

(кваліфікаційними документами); 

- наявність в оцінювачів, які перебувають у трудових відносинах з 

претендентом або додатково залучаються ним, документів, що підтверджують 

набуття кваліфікації оцінювача, виданих міжнародними організаціями та 

об’єднаннями у сфері оціночної діяльності; 

- кількість звітів про оцінку майна, які на час проведення конкурсу складені 

претендентом на виконання договорів про проведення оцінки майна, укладених 

з іншими замовниками; 



- наявність зауважень до звітів про оцінку майна, складених претендентом, 

за підсумками їх рецензування. 

ІІ. Підготовка до проведення конкурсу 

1. З метою опублікування умов конкурсу конкурсна комісія готує 

інформацію про об’єкти оцінки, за встановленою додатком 1 до цього Положення 

формою. 

2. Інформація про проведення конкурсу має містити: 

- дату, час і місце проведення конкурсу; 

- кінцевий термін подання документів; 

- строк виконання робіт у календарних днях (за потреби); 

- перелік підтвердних документів, які подаються на розгляд комісії; 

- вимоги до учасників конкурсу (кваліфікаційні вимоги до оцінювачів, що 

залучаються до виконання робіт з оцінки майна, а також до суб’єктів оціночної 

діяльності, зокрема, щодо їх практичного досвіду виконання робіт з оцінки майна, 

а також подібного до оцінюваного майна); 

- інформацію про замовника робіт з оцінки; 

- відомості про місцезнаходження комісії, робочої групи, їх контактні 

номери телефонів. 

Особи, які надають інформацію про об’єкт оцінки, відповідають за її 

достовірність та відповідність вимогам законодавства. 

3. Інформація про проведення конкурсу публікується в газеті «Народне 

слово» за 10 днів до оголошеної дати проведення конкурсу та може додатково 

розміщуватися на офіційному веб-сайті Тур’є-Реметівської сільської ради в 

мережі Інтернет. Інформація про проведення конкурсу додатково може бути 

опублікована в інших засобах масової інформації. 

4. Конкурсна документація претендента подається в запечатаному конверті 

і складається із: 

- підтвердних документів; 

- пропозицій щодо ціни виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, 

пов’язаних з виконанням таких робіт, а також строку виконання робіт (у 

календарних днях), якщо він не був визначений в інформації про проведення 

конкурсу, запечатаних в окремому конверті; 

- документів щодо практичного досвіду виконання робіт з оцінки разом із 

заповненою інформацією щодо досвіду претендента та оцінювачів, які будуть 

залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання звіту про оцінку майна 

(додаток 2). 

5. Конкурсна документація подається до Тур’є-Реметівської сільської ради 

за один робочий день до оголошеної дати проведення конкурсу (включно). 

 

ІІІ. Особливості підготовки до проведення конкурсу 

з метою надання послуг з оцінки майна 
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1. До участі в конкурсі можуть бути допущені претенденти, які діють на 

підставі   сертифікатів   суб’єкта   оціночної   діяльності,   виданих   відповідно 

до Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні», якими передбачено провадження практичної діяльності з 

оцінки майна за напрямами оцінки майна та спеціалізаціями в межах таких 

напрямів, що відповідають об’єкту оцінки. 

2. Вимогами до претендентів для участі в конкурсі передбачено наявність: 

- переліку оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з оцінки та 

підписання звіту про оцінку майна, та їх особистого досвіду у виконанні робіт з 

оцінки подібного майна; 

- відповідної кваліфікації оцінювачів стосовно об’єкта оцінки, що має 

підтверджуватися чинними кваліфікаційними свідоцтвами (кваліфікаційними 

документами) оцінювача, виданими згідно із Законом України «Про оцінку 

майна, майнових прав та професійну оціночну діяльність в Україні». 

3. До підтвердних документів, поданих на конкурс, належать: 

- заява про участь у конкурсі з відбору суб’єктів оціночної діяльності за 

встановленою формою (додаток 3); 

- копії документів, передбачених пунктом 8 розділу І цього Положення (за 

наявності); 

- інформація про претендента (додаток 4). 

4. Інформація про претендента, що складається відповідно до додатка 4, 

містить: 

- відомості про діяльність претендента (рік заснування; перелік робіт з 

оцінки; наявність відокремлених структурних підрозділів (філій, дочірніх 

підприємств тощо); іншу інформацію щодо досвіду у сфері оцінки майна 

претендента в Україні та інших країнах світу); 

- інформацію про оцінювачів, що перебувають у трудових відносинах з 

претендентом, а також залучаються ним до виконання робіт з оцінки та 

підписання звіту про оцінку майна (кваліфікація, стаж роботи, членство у 

саморегулівних організаціях оцінювачів тощо). 

При цьому один і той самий оцінювач може бути залучений до виконання 

робіт з оцінки одного об’єкта лише одним претендентом. 

ІV. Порядок проведення конкурсу 

1. Засідання комісії проводиться у разі присутності не менше двох третин її 

кількісного складу. Конкурс проводиться за наявності не менше двох учасників. 

На засіданні комісії можуть бути присутніми представники претендентів, 

осіб, що можуть бути сторонами договору про виконання робіт з оцінки, 

правоохоронних органів, засобів масової інформації, про що вони письмово 

повідомляють конкурсну комісію листом на ім’я голови комісії не пізніше ніж за 

1 робочий день до дати проведення засідання. 
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2. Якщо на участь у конкурсі не надійшло жодної заяви або подано лише 

одну заяву, конкурс вважається таким, що не відбувся. У цьому випадку голова 

комісії приймає рішення про повторне проведення конкурсу та призначає його 

дату. 

3. На засіданні комісія: 

- аналізує підтвердні документи претендентів та розглядає інформаційну 

довідку про кожного претендента, підготовлену робочою групою; 

- розпечатує конверти учасників конкурсу з конкурсною пропозицією щодо 

вартості виконання робіт з оцінки, калькуляції витрат, пов’язаних з виконанням 

таких робіт, а також строку виконання робіт (у календарних днях), якщо він не 

був визначений в інформації про проведення конкурсу; 

- визначає кращу конкурсну пропозицію претендентів шляхом обрахування 

балів за основними та додатковими критеріями; 

- проводить голосування; 

- обирає переможця конкурсу. 

4. У разі якщо претендент несвоєчасно подав пакет документів або подана 

ним конкурсна документація є неповною, комісія на засіданні приймає рішення 

про недопущення його до участі в конкурсі. Поданий таким претендентом пакет 

документів на конкурсі не розглядається. 

5. Претендент має право відкликати свою заяву до дати проведення 

конкурсу, письмово повідомивши про це голову комісії. Про факт відкликання 

заяви голова комісії інформує членів комісії на засіданні. Поданий таким 

претендентом пакет документів на конкурсі не розглядається. 

6. Під час обрання переможця конкурсу згідно з основними критеріями 

розраховується кількість балів, набраних   кожним   учасником   конкурсу, та 

визначається переможець конкурсу, який набрав найбільшу кількість балів 

(додаток 5). 

До основних критеріїв визначення переможця конкурсу належать: 

- досвід учасника конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені до проведення 

оцінки та підписання звіту про оцінку і висновку про вартість об’єкта оцінки, 

зокрема тих, які перебувають у трудових відносинах із таким учасником 

конкурсу; 

- наявність зауважень до практичної діяльності з оцінки майна учасника 

конкурсу та оцінювачів, які будуть залучені ним до виконання робіт з оцінки, за 

останні 3 роки до дати проведення конкурсу; 

- наявність на дату проведення конкурсу невиконаних договорів про 

виконання робіт з оцінки, укладених між учасником конкурсу та Тур’є- 

Реметівською сільською радою; 

- запропонована учасником конкурсу вартість виконання робіт з оцінки. 

7. У разі якщо два або більше учасників конкурсу за основними критеріями 

отримали однакову найбільшу кількість балів, комісія застосовує додаткові 

критерії визначення переможця конкурсу (додаток 6). 
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До додаткових критеріїв визначення переможця належать: 

- запропонований учасником конкурсу строк виконання робіт оцінки; 

- наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання 

робіт з оцінки об’єкта оцінки, оцінювачів, що є членами саморегулівних 

організацій оцінювачів; 

- наявність серед оцінювачів, що заявлені учасником конкурсу до виконання 

робіт з оцінки, оцінювачів, які мають документи, передбачені пунктом 8 розділу 

І цього Положення. 

8. Якщо після обрахування балів за додатковими критеріями виявилась 

однакова кількість балів у декількох учасників конкурсу, члени комісії обирають 

переможцем конкурсу учасника конкурсу, який запропонував найменшу вартість 

робіт з оцінки. 

9. Якщо після обрахування балів за основними та додатковими критеріями 

виявиться, що декілька учасників конкурсу запропонували однакову вартість 

робіт з оцінки, призначається голосування. Секретар комісії роздає членам 

комісії бюлетені голосування, в яких зазначаються найменування/прізвище, ім’я, 

по батькові учасників конкурсу, щодо яких проводиться голосування (додаток 7). 

Бюлетені голосування не є іменними. 

Оформлені членами комісії бюлетені після завершення голосування 

надаються секретарю, який оприлюднює результати голосування. Переможцем 

визнається учасник конкурсу, за якого члени комісії віддали більшість голосів 

«за». 

За умови рівної кількості голосів право вирішального голосу на засіданні 

комісії належить голові комісії, який озвучує своє рішення, зазначене в його 

бюлетені голосування. 

10. З метою уточнення інформації, поданої учасниками конкурсу в 

конкурсній документації, комісія може письмово звертатися до окремих осіб, 

суб’єктів господарювання, органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування, саморегулівних організацій оцінювачів. У такому випадку для 

аналізу уточненої інформації та проведення обчислень комісія може перервати 

засідання. 

До перерви у засіданні комісія забезпечує внесення до проекту підсумкової 

таблиці визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної 

діяльності, складеної відповідно до додатка 5, інформації про всіх учасників 

конкурсу, якою володіє комісія до перерви у засіданні. На час перерви у засіданні 

комісії комісія забезпечує зберігання конкурсної документації учасників 

конкурсу та проекту підсумкової таблиці визначення переможця конкурсного 

відбору суб’єктів оціночної діяльності. 

За результатами аналізу уточненої інформації, що надійшла до комісії, 

інформація в підсумковій таблиці визначення переможця конкурсного відбору 

суб’єктів оціночної діяльності може бути уточнена. Підсумкова таблиця 

визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 
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складається для кожного об’єкта оцінки окремо і підписується головою комісії та 

членами комісії, присутніми на засіданні. 

11. Результати конкурсу оформлюються протоколом. Протокол 

підписується усіма присутніми на засіданні членами комісії. 

Інформація про результати конкурсу: 

11.1. Після проведення конкурсу комісія письмово інформує 

переможців конкурсу, замовників конкурсу про результати конкурсу із 

зазначенням ціни та строку виконання робіт з оцінки, а також оцінювачів, 

які будуть залучені до виконання робіт з оцінки. 

11.2. Інформація про результати конкурсу (наймену- 

вання/прізвище, ім’я, по-батькові суб’єкта оціночної діяльності, назва 

об’єкта оцінки, мета проведення оцінки, вартість та строк виконання робіт з 

оцінки) публікується в газеті «Народне слово» та розміщується на 

офіційному веб-сайті Тур’є-Реметівської сільської ради в мережі Інтернет. 

 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 1 

до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

 
Інформація про об'єкт оцінки* 

(для визначення вартості необоротних активів, цілісних майнових комплексів, 

індивідуально визначеного майна, пакетів акцій, часток (паїв), земельних ділянок) 

Найменування об'єкта оцінки    
 

(найменування юридичної особи) 
Місцезнаходження об'єкта оцінки або підприємства, майно якого оцінюється    

 

(поштовий індекс, місцезнаходження) 
Мета проведення незалежної оцінки    

 

(телефон) 

 

(телефакс) 

Основні види продукції (послуг), що виробляються    
 

Кількість об'єктів необоротних активів згідно з аналітичним обліком (основних засобів, 
незавершеного будівництва, довгострокових фінансових інвестицій, нематеріальних активів) 

 

 

Розмір статутного капіталу (власного капіталу) господарського товариства 
 

Балансова залишкова вартість основних засобів, незавершеного будівництва, довгострокових 
фінансових інвестицій, нематеріальних активів    

 

станом на    
(за останній звітний період) 

Розмір земельної ділянки (ділянок), усього                                                                                                     

Місце розташування земельної ділянки (ділянок)                                                                                         

Цільове призначення земельної ділянки (ділянок)                                                                                   

Правовий режим земельної ділянки (ділянок)                                                                                        

Нормативна грошова оцінка земельної ділянки (ділянок) (за наявності)   

Наявність об'єктів, що містять державну таємницю (так, ні)                                                                          

Дата оцінки (дата, на яку проводиться оцінка майна)      

Відповідальна за подання 

інформації особа 
 

 

(підпис) (ініціали, 
прізвище) 



Додаток 2 

до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

 

 
Інформація щодо досвіду 

суб'єкта оціночної діяльності та (або) оцінювачів, які будуть залучені до виконання робіт з 

оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки) та підписання звіту про 

оцінку майна (експертну грошову оцінку земельної ділянки) 

 

(на менуван ня юридичн ої особи або прізвищ , ім'я, по батьков фізичної особи - підприємця) 

N Назва Мета Дата Період Замовник/платник Досвід суб'єкта Документ, 

з/п об'єкта проведення оцінки проведення оціночної що 
  оцінки  оцінки діяльності / підтверджує 
     досвід оцінювача досвід** 
     (прізвище, ім'я,  

     по батькові)*  

        

  _ 

* Зазначається конкретна особа - оцінювач (оцінювачі) або безпосередньо суб'єкт оціночної 
діяльності, який бере участь у конкурсі. 

** Копія договору (копії договорів) про надання послуг з оцінки разом з копією акта приймання- 

передавання робіт з оцінки (показник вартості виконання робіт та порядок розрахунку можуть  

бути заштриховані), копією висновку про вартість об'єкта оцінки, оригіналом або копією рецензії, 

складеної рецензентом, що працює в органі приватизації, або оригіналом чи копією рецензії, 

складеної експертною радою саморегулівної організації оцінювачів. Документи мають бути 

засвідчені керівником. 

 

" " 20 року (підпис 



Додаток 3 

до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

 
Комісії з питань конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності 
 

 

 

 

Заявник 

ЗАЯВА 

про участь у конкурсі з відбору суб'єктів оціночної діяльності 

 

 
 

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - 
підприємця) 

Керівник 

  , 

(прізвище, ім'я та по батькові; посада) 

який діє на підставі 
 

(установчий документ або виписка з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців 
та , 

громадських формувань - для фізичних осіб - підприємців) 

зареєстрованого за N      

Свідоцтво платника податку на додану вартість (за наявності) від N   

Розрахунковий рахунок N  в    

МФО       

Ідентифікаційний код заявника за ЄДРПОУ, реєстраційний номер облікової картки платника податків  

або серія (за наявності) та номер паспорта (для фізичних осіб, які через свої релігійні переконання 

відмовляються від прийняття реєстраційного номера облікової картки платника податків та повідомили 

про це відповідний контролюючий орган і мають відмітку у паспорті) 
 

Місцезнаходження (місце проживання)    

 
        

 
 

Телефон Телефакс Телекс 

Просимо дозволити взяти участь у конкурсі щодо відбору суб'єктів оціночної діяльності на право  

проведення незалежної оцінки 
 

 

 
 

 
" " 20 року 

(повна назва об'єкта)  

 

(підпис) 



Додаток 4 

до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної 

діяльності 

 
Інформація про претендента 

 

(найменування юридичної особи або прізвище, ім'я, по батькові фізичної особи - підприємця) 

1. Наявність сертифіката суб'єкта оціночної діяльності. 

Сертифікат суб'єкта оціночної діяльності від N    

2. Наявність відповідного документа, передбаченого статтею 6 Закону України "Про оцінку земель". 

  від N   
 

(назва документа) 

3. Наявність спеціального дозволу на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. 

Дозвіл від N (назва суб'єкта оціночної діяльності, що отримав 

дозвіл) 

4. Наявність оцінювачів, що мають допуски на провадження діяльності, пов'язаної з державною таємницею. 

N Прізвище, ім'я, по батькові Дата видачі допуску N допуску 

з/п 

    

5. Наявність оцінювачів, які є його штатними працівниками та відповідно до статті 

19 Закону України "Про оцінку майна, майнових прав та професійну оціночну 

діяльність в Україні" заявлені в довідці про оцінювачів, які працюють в його 

штатному складі, і будуть залучені до виконання робіт з оцінки майна та підписання 

звіту про оцінку майна. 

N Прізвище, Дата видачі Номер Напрями та Членство в Стаж Особистий 

з/п ім'я, по кваліфікаційного кваліфікаційного спеціалізації, за саморегулівній роботи підпис*** 
 батькові документа документа якими видано організації оцінювача,  

  оцінювача* оцінювача кваліфікаційний оцінювачів років  

    документ (найменування   

    оцінювача** організації)   

        

 

* Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача. 

** I. Оцінка об'єктів у матеріальній формі. 
1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних 

ділянок, тамайнових прав на них. 

1.2. Оцінка машин і обладнання. 

1.3.Оцінка колісних транспортних 

засобів. 

1.4. Оцінка літальних апаратів. 

1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних 

транспортнихзасобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять 

культурну цінність. 

II. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальнихактивів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та 

нематеріальнихактивів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності). 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T031378.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012658.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012658.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012658.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012658.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/T012658.html


2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

*** Розглядається як письмова згода. 

6. Наявність оцінювачів, залучених за цивільно-правовими договорами, які будуть 
виконувати роботи з оцінки майна та підписувати звіт про оцінку майна. 

N Прізвище, Дата видачі Номер Напрями та Членство в Стаж Особистий 

з/п ім'я, по кваліфікаційного кваліфікаційного спеціалізації, за саморегулівній роботи підпис*** 
 батькові документа документа якими видано організації оцінювача,  

  оцінювача* оцінювача кваліфікаційний оцінювачів років  

    документ (найменування   

    оцінювача** організації)   

        

 

* Зазначаються всі кваліфікаційні документи оцінювача. 
** I. Оцінка об'єктів у матеріальній формі. 

1.1. Оцінка нерухомих речей (нерухомого майна, нерухомості), у тому числі земельних ділянок та 

майнових прав на них. 

1.2. Оцінка машин і обладнання. 

1.3. Оцінка колісних транспортних засобів. 

1.4. Оцінка літальних апаратів. 

1.5. Оцінка судноплавних засобів. 

1.6. Оцінка рухомих речей, що становлять культурну цінність. 

1.7. Оцінка рухомих речей, крім таких, що віднесені до машин, обладнання, колісних транспортних 

засобів, літальних апаратів, судноплавних засобів, та тих, що становлять культурну цінність. 

II. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 

активів, у тому числі прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

2.1. Оцінка цілісних майнових комплексів, паїв, цінних паперів, майнових прав та нематеріальних 

активів (крім прав на об'єкти інтелектуальної власності). 

2.2. Оцінка прав на об'єкти інтелектуальної власності. 

*** Розглядається як письмова згода. 

7. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, що перебувають у 

трудових відносинах з суб'єктами оціночної діяльності і будуть залучені до підписання звіту про 

експертну грошову оцінку земельної ділянки. 

N Прізвище, Дата видачі Номер Назва, дата, Членство в Стаж Особистий 

з/п ім'я, по кваліфікаційного кваліфікаційного номер видачі саморегулівній роботи підпис* 
 батькові документа документа міжнародного організації оцінювача,  

  оцінювача оцінювача документа оцінювачів років  

     (найменування   

     організації)   

        

 

* Розглядається як письмова згода. 

8. Наявність оцінювачів з експертної грошової оцінки земельної ділянки, яких додатково 

залучає суб'єкт оціночної діяльності до підписання звіту про експертну грошову оцінку 

земельної ділянки. 

N Прізвище, Дата видачі Номер Назва, дата, Членство в Стаж Особистий 

з/п ім'я, по кваліфікаційного кваліфікаційного номер видачі саморегулівній роботи підпис* 
 батькові документа документа міжнародного організації оцінювача,  

  оцінювача оцінювача документа оцінювачів років  

     (найменування   

     організації)   

        



 
 

* Розглядається як письмова згода. 

9. Наявність інших фахівців, яких залучає суб'єкт оціночної діяльності до виконання 
робіт з оцінки майна (експертної грошової оцінки земельної ділянки). 

N Прізвище, ім'я, по батькові Назва документа; ким Дата видачі і 

з/п виданий номер документа 

    

" " 20 року 
 

(підпис) 



Додаток 5 

до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

 

 
ПІДСУМКОВА ТАБЛИЦЯ 

визначення переможця конкурсного відбору суб’єктів оціночної діяльності 

для оцінки    

(назва об’єкта оцінки) 
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кількість 

оцінювачів 

(люд./бал) 

підтверджений 

документально 

досвід оцінки 

подібного 

майна 

(кількість 

об’єктів/бал) 

наявність 

невиконаних 

договорів про 

надання послуг з 

оцінки 

(кількість/бал) 

наявність 

неукладених 

договорів про 

надання 

послуг з 

оцінки 

(кількість/бал) 

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

              

              

 
* Застосовується лише під час визначення переможця конкурсу щодо об’єктів оцінки другого рівня складності. 

 

Голова комісії          

 
Члени комісії:    

(підпис) 
   

(прізвище, ініціали) 
   

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

 (підпис) (прізвище, ініціали) 

« » 20 року   



Додаток 6 

до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

 
Зарахування балів за критерієм "Запропонована учасником конкурсу вартість надання 

послуг з оцінки" 

N Цінова пропозиція учасника конкурсу у співвідношенні до Кількість зарахованих балів 
з/п очікуваної найбільшої ціни надання послуг згідно з 

 інформаційним повідомленням, діапазон у % 

 100 30 
 від 91 до 99 36 
 від 81 до 90 39 
 від 71 до 80 40 
 від 61 до 70 41 
 від 51 до 60 42 
 до 50 включно 43 



Додаток 7 

до Положення про конкурсний відбір суб'єктів оціночної діяльності 

Бюлетень таємного голосування 

Об'єкт оцінки 

(найменування об'єкта оцінки) 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

* Зазначається відповідна позначка. 

N Учасник конкурсу Підсумки таємного голосування 

з/п (найменування / прізвище, За* Проти* 

ім'я, по батькові) 

    

    

    

    

    

 



 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 131 

 

Про внесення змін до Положення 

Про відділ культури та туризму 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та відповідно до наказу Міністерства культури України «Про 

затвердження примірних штатних нормативів клубних закладів, центрів народної  

творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно освітніх центрів і 

установ державної та комунальної форми власності сфери культури» № 767/0/16- 

11 від 20.09.2011 року, з метою забезпечення доступності всіх видів культурних 

послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про відділ культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради, виклавши його у новій редакції, що додається. 

2. Відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради провести 

відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з гуманітарних питань. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 131 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ культури та туризму 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

(нова редакція) 

 

І. Загальні положення 

Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради (далі - Відділ) 

є структурним підрозділом виконавчого органу Тур'є-Реметівської сільської 

ради, утворюється Тур'є-Реметівською сільською радою і в межах території ради 

забезпечує виконання покладених на Відділ завдань. 

Юридична адреса Відділу: 89221 Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Тур'ї Ремети, вул. Тканка, будинок 1. 

Відділ є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в установах 

банків, печатку із зображенням Державного Герба України та назвою Відділу,  

штамп, бланки з офіційною назвою відповідно до нормативних документів. 

У своїй діяльності Відділ підпорядковується виконавчому комітету Тур'є- 

Реметівської сільської ради, сільському голові, Закарпатській обласній державній 

адміністрації, Міністерству культури та інформаційної політики України, та 

іншим структурним підрозділам Закарпатської обласної державної адміністрації. 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства культури та інформаційної політики України, Міністерства молоді 

та спорту України, інших центральних органів виконавчої влади, 

розпорядженнями голови Закарпатської обласної державної адміністрації, 

рішеннями Закарпатської обласної ради, розпорядженнями сільського голови,  

рішеннями районної ради, у напрямку культури – наказами департаменту 

культури, національностей те релігій і управління туризму та курортів 

Закарпатської обласної державної адміністрації, управління туризму 

Закарпатської обласної державної адміністрації, а також цим Положенням. 

Відділ у межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері культури і мистецтв, бібліотечної, музейної та клубної справи,  

охорони культурної спадщини, державної мовної та молодіжної політики, 

туризму. 

Відділу підпорядковуються комунальні заклади Тур'є-Реметівської 

сільської ради Закарпатської області: комунальний заклад «Публічна бібліотека 



Тур'є-Реметівської сільської ради», до якого входять: бібліотека-філія села 

Порошково, бібліотека-філія села Тур′я Поляна, бібліотека-філія села Полянська 

Гута, бібліотека-філія села Тур′я Бистра, бібліотека-філія села Тур′я Пасіка, 

бібліотека-філія села Раково, бібліотека-філія села Туриця, бібліотека-філія села 

Турички, бібліотека-філія села Вільшинки, бібліотека-філія села Мокра; 

комунальний заклад «Тур'є-Реметівська школа мистецтв»; 

комунальні клубні заклади «Сільський клуб с. Тур'ї Ремети», «Сільський 

клуб с. Туриця», «Сільський клуб с. Липовець», «Сільський клуб с. Вільшинки», 

«Сільський клуб с. Раково»,   «Сільський Будинок культури с. Порошково», 

«Сільський клуб с. Тур'я Бистра», «Сільський клуб с. Тур'я Поляна», «Сільський 

клуб с. Полянська Гута», «Сільський клуб с. Тур'я Пасіка», «Сільський клуб с. 

Мокра», «Сільський клуб с. Лікіцари», «Сільський клуб с. Маюрки». 

Повна назва: Відділ культури та туризму   Тур'є-Реметівської сільської 

ради. 

 

ІІ. Основні завдання Відділу 

Основні завдання у галузі культури та охорони культурної спадщини: 

1. Організація та проведення в установленому порядку конференцій, 

семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та аматорського 

мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх промислів та 

інших заходів з питань, що належать до компетенції відділу. 

2. Забезпечення: 

• реалізації державної політики в галузі культури на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради; 

• вільного розвитку культурно-мистецьких процесів функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя; 

• виготовлення, складання і передачі Міністерству культури України 

документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини; 

• в установленому законом порядку виготовлення, встановлення та утримання 

охоронних дощок, охоронних знаків, інших інформаційних написів, позначок на 

пам'ятках культурної спадщини або в межах їх територій; 

• захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування або 

пошкодження; 

• участі у організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, 

виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, конференцій, 

тощо; 

3. Сприяння відродженню та розвитку української культури, культур інших  

народів, діяльності громадських об’єднань, що діють відповідно до чинного 

законодавства України; збереженню культурної спадщини. 

4. Створення умов для розвитку усіх видів професійного та аматорського 

мистецтва, художньої творчості, а також для організації культурного дозвілля 

населення, здобутку спеціальної початкової мистецької освіти. 



5. Формування та подання у встановленому порядку департаменту 

культури Закарпатської облдержадміністрації пропозицій щодо: 

• формування державної політики у сфері культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини; 

• відзначення працівників закладів культури відділу культури та туризму 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Закарпатської області у 

сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини нагородами, 

відзнаками, застосування інших форм заохочень; 

6. Подання інформації у встановленому порядку департаменту культури 

Закарпатської обласної державної адміністрації про: 

• музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних 

закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються музейні 

колекції та музейні предмети. 

• пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження 

пам’яток культурної спадщини. 

7. Збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та 

мистецтва, охорони культурної спадщини. 

 

Основні завдання в галузі молодіжної політики: 

 

1. Забезпечення реалізації державної молодіжної політики. 

2. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на забезпечення 

соціального і правового захисту молоді, сприяння соціального становлення та 

розвитку молоді. 

3. Організація і проведення заходів з формування громадянської позиції, 

національно-патріотичного виховання, підтримки органів шкільного та 

студентського самоврядування, популяризації та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я, розвитку неформальної освіти, 

забезпечення партнерської підтримки внутрішньо переміщених осіб із числа 

молоді, забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва. 

4. Оформлення та подача клопотань про нагородження молоді державними 

нагородами та преміями, преміями голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації та іншими відзнаками. 

5. Сприяння у роботі дорадчих органів при сільському голові з питань 

молодіжної політики. 

6. Сприяння молодіжним організаціям у проведенні різних заходів та 

роботи стосовно молоді. 

7. Сприяння підтримки ініціатив молоді та її інноваційному потенціалу. 

8. Створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її 

інтелектуального самовдосконалення. 



9. Забезпечення проведення заходів щодо популяризації та утвердження 

здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді, формування 

внутрішньої культури їх взаємин у соціальному середовищі. 

10. Сприяння залученню молоді до волонтерської діяльності. 

11. Здійснення заходів щодо обміну молоддю відповідно до міжнародних 

угод з іншими країнами. 

12. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи у 

сфері молодіжної політики. 

 

Основні завдання в галузі туризму: 

 

1. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та в’їзного 

туризму. Впровадження екскурсійної діяльності на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради, розбудови матеріально-технічної бази туристичної галузі. 

2. Сприяння координації роботи підприємств, установ, організацій та 

фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для 

розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, 

культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності 

курортних закладів незалежно від форм власності. 

3. Надання в межах своїх повноважень суб’єктам туристичної діяльності 

методичної і консультативної допомоги щодо організації їх діяльності. 

4. Створення інформаційної мережі у сфері туризму на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

5. Участь у здійсненні обліку туристичних ресурсів на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

6. Забезпечення збирання та обробки статистичних даних щодо галузі на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

7. Здійснення заходів щодо створення позитивного іміджу громади. 

 

ІІІ. Основні функції Відділу 

 

Відповідно до покладених на нього завдань, відділ культури та туризму 

забезпечує: 

У галузі культури 

1. Здійснення керівництва закладами культури відділу культури та туризму 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Здійснення аналізу потреб у закладах культури усіх типів, удосконалення їх 

мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб сіл, що 

приєдналися до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Підготовку аналітичного матеріалу та статистичної звітності з питань, 

що належать до компетенції Відділу. 

4. Внесення пропозицій щодо формування проекту бюджету. 



5. Розробка проєктів планів та програм розвитку культури, туризму, 

розрахунки та обґрунтування проєктів бюджетних асигнувань, організація 

фінансування через бухгалтерію підпорядкованих відділу культури та туризму 

закладів, культурно-мистецьких програм та інших заходів. 

6. Здійснення заходів щодо покращення матеріально-технічної бази 

закладів та установ, підпорядкованих Відділу. 

7. Виконання заходів щодо належного утримання будівель, що знаходяться 

у підпорядкуванні Відділу. 

8. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у закладах та 

установах, підпорядкованих Відділу. 

9. Забезпечення доступу до публічної інформації, володільцем якої є 

Відділ, відповідно до чинного законодавства України. 

10. У межах своїх повноважень забезпечення виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 

законодавства з охорони праці, пожежної безпеки. 

11. У межах своїх повноважень забезпечення захисту персональних даних, 

володільцем, яких є Відділ. 

12. Участь у розробці проєктів програм соціально-економічного розвитку, 

інших програм. 

13. Формування і затвердження календарного плану проведення заходів із 

реалізації державної політики у галузі культури і туризму. 

14. Здійснення заходів щодо захисту прав творчих працівників, 

соціальному захисту працівників закладів та установ, підпорядкованих Відділу. 

15. Участь у реалізації міжнародних проєктів та програм у сфері культури 

та мистецтв, національної музейної політики, бібліотечної та клубної справи, 

охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і повернення культурних 

цінностей, державної мовної політики, туризму та молодіжної політики. 

16. Здійснення і розширення міжнародного співробітництва. 

17. Організацію та сприяння у проведенні міжнародних, всеукраїнських, 

обласних, професійних та аматорських свят, фестивалів, конкурсів, концертів, 

виставок, тощо. 

18. Координацію дій організацій та окремих активних громадян, що 

проводять на території Тур’є-Реметівської сільської ради масові культурно- 

мистецькі, молодіжні та туристичні заходи. 

19. Пропагування серед населення ефективного використання вільного 

часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною 

спадщиною. 

20. Опрацювання запитів і звернень депутатів різних рівнів та громадян. 

21. Здійснення повноважень, делегованих Тур’є-Реметівською сільською 

радою. 

22. Проведення атестації працівників закладів та установ, підпорядкованих 

Відділу та забезпечення проведення заходів з підвищення їх кваліфікації. 



23. Створення умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері 

культури і туризму, організація її діяльності та матеріально-технічного 

забезпечення. 

24. Здійснення оперативного управління діяльністю закладів культури 

відділу культури і туризму виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради: комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур'є-Реметівської сільської 

ради», до якого входять: бібліотека-філія села Порошково, бібліотека-філія села 

Тур′я Поляна, бібліотека-філія села Полянська Гута, бібліотека-філія села Тур′я 

Бистра, бібліотека-філія села Тур′я Пасіка, бібліотека-філія села Раково, 

бібліотека-філія села Туриця, бібліотека-філія села Турички, бібліотека-філія 

села Вільшинки, бібліотека-філія села Мокра; 

комунальний заклад«Тур'є-Реметівська школа мистецтв»; 

комунальні клубні заклади «Сільський клуб с. Тур'ї Ремети», «Сільський 

клуб с. Туриця», «Сільський клуб с. Липовець», «Сільський клуб с. Вільшинки», 

«Сільський клуб с. Раково», «Сільський Будинок культури с. Порошково», 

«Сільський клуб с. Тур'я Бистра», «Сільський клуб с. Тур'я Поляна», «Сільський 

клуб с. Полянська Гута», «Сільський клуб с. Тур'я Пасіка», «Сільський клуб с.  

Мокра», «Сільський клуб с. Лікіцари», «Сільський клуб с. Маюрки». 

 

У галузі туризму 

1. Підготовка пропозицій щодо формування державної політики у галузі 

туризму, забезпечення її реалізації. 

2. Розробка спільно з іншими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування за участі громадських організацій програм з питань 

туризму, забезпечення та здійснення контролю за їх виконанням; 

3. Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Організація в межах своїх повноважень надання інформаційних і 

правових послуг, методичної допомоги, з питань туризму суб'єктам 

підприємницької діяльності. 

5. Організація та координація роботи зацікавлених підприємств, установ та 

фізичних осіб, спрямована на створення матеріально-технічної бази для 

розміщення, харчування, транспортного, торгівельного, медичного, спортивного, 

культурного обслуговування туристів. 

6. Координація діяльності підприємств туристичної галузі з надання послуг 

туристам. 
 

У галузі охорони культурної спадщини 

 

1. Сприяння захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, 

руйнування або пошкодження на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 



2. Сприяння у виготовленні, встановленні та утриманні охоронних дощок, 

охоронних знаків на пам'ятниках Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Підготовка пропозицій щодо проведення робіт з консервації, реставрації, 

реабілітації, музеєфікації, ремонту, відповідного використання пам’яток та 

подання їх на розгляд виконавчого комітету. 

4. Популяризація справи охорони культурної спадщини та сприяння у 

організації науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої 

діяльності у цій сфері. 

5. Укладання контрактів в якості замовника на виявлення, дослідження, 

консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт та інші заходи, щодо охорони 

культурної спадщини. 

6. Погодження висновків, щодо відведення земельних ділянок. 

7. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого рівня 

про занесення об’єктів культурної спадщини до Державного реєстру нерухомих 

пам’яток України. 

8. Підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних довідок про стан та 

розвиток міжнаціональних відносин на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

ІV. Права Відділу 

Відділ має право: 

1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

структурних підрозділів виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, 

підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та їх 

посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для виконання 

покладених на нього завдань. 

2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих питань 

спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради, підприємств, установ та організацій (за 

погодженням з їх керівниками), представників громадських об’єднань (за 

згодою). 

3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

роботи виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради у галузі культури та 

туризму. 

4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами органів  

виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами спеціального 

зв’язку та іншими технічними засобами. 

5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та 

конференції з питань, що належать до компетенції відділу у галузі культури та 

туризму. 

6. Проводити іншу необхідну діяльність відповідно до чинного 

законодавства України. 



V. Керівництво та структура Відділу 

 

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і звільняється з 

посади сільським головою відповідно до Закону України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування ” та КЗпП України. 

2. Начальник Відділу: 

• здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 

праці у Відділі; 

• подає на затвердження Тур’є-Реметівської сільської ради Положення про 

Відділ; 

• приймає та звільняє з роботи працівників Відділу, директорів закладів, 

підпорядкованих Відділу відповідно до Законів України “Про службу в органах 

місцевого самоврядування”, “Про культуру”, КЗпП України та вирішує питання 

про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної відповідальності; 

• затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє обов’язки 

між ними; 

• затверджує посадові обов’язки директорів (керівників) закладів, 

підпорядкованих відділу; 

• затверджує та узагальнює плани і звіти роботи закладів, підпорядкованих 

Відділу; 

• планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів роботи 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради; 

• вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності 

роботи Відділу; 

• звітує перед Тур’є-Реметівської сільської ради про виконання покладених на 

Відділ завдань та затверджених планів роботи; 

• може брати участь у засіданнях, нарадах виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради; 

• представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними 

підрозділами виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Закарпатською обласною державною адміністрацією, підприємствами, 

установами та організаціями - за дорученням сільського голови; 

• видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням; 

• подає за погодженням сільського голови проекти кошторису та штатного 

розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці  

його працівників та пропозиції щодо введення нових штатних одиниць; 

• розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Відділу; 

• організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Відділу та працівників закладів, підпорядкованих Відділу; 



• проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до повноважень 

Відділу; 

• забезпечує дотримання працівниками Відділу та закладів, підпорядкованих 

відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської дисципліни; 

• здійснює інші повноваження, визначені законом. 

3. Начальник Відділу в межах своєї компетенції та відповідно до чинного 

законодавства України представляє інтереси Тур’є-Реметівської громади в галузі 

культури і туризму у відносинах з українськими, іноземними юридичними та  

фізичними особами. 

4. В межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства 

України, начальник Відділу відкриває в банківських установах розрахункові та 

інші рахунки, здійснює по них операції, підписує юридичні документи, договори,  

видає накази, доручення, довіреності. 

5. Структура та штатний розпис Відділу складаються за рекомендаціями 

Міністерства культури України та затверджуються у порядку, визначеному 

законодавством. 

6. Відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

Закарпатської області підпорядковуються наступні заклади: 

- комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур'є-Реметівської сільської ради», 

до якого входять: бібліотека-філія села Порошково, бібліотека-філія села Тур′я 

Поляна, бібліотека-філія села Полянська Гута, бібліотека-філія села Тур′я Бистра, 

бібліотека-філія села Тур′я Пасіка, бібліотека-філія села Раково, бібліотека-філія 

села Туриця, бібліотека-філія села Турички, бібліотека-філія села Вільшинки, 

бібліотека-філія села Мокра; 

комунальний заклад«Тур'є-Реметівська школа мистецтв»; 

комунальні клубні заклади: 

- «Сільський клуб с. Тур'ї Ремети»; 

- «Сільський клуб с. Туриця»; 

- «Сільський клуб с. Липовець»; 

- «Сільський клуб с. Вільшинки»; 

- «Сільський клуб с. Раково»; 

- «Сільський Будинок культури с. Порошково»; 

- «Сільський клуб с. Тур'я Бистра»; 

- «Сільський клуб с. Тур'я Поляна»; 

- «Сільський клуб с. Полянська Гута»; 

- «Сільський клуб с. Тур'я Пасіка»; 

- «Сільський клуб с. Мокра»; 

- «Сільський клуб с. Лікіцари»; 

- «Сільський клуб с. Маюрки». 

 

VI. Відповідальність начальника Відділу 



Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ  

1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за: 

• виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх 

функціональних обов'язків відповідно до цього положення; 

• відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства; 

• виконання рішень Тур'є-Реметівської сільської ради Закарпатської області та 

її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови; 

• своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до компетенції 

відділу. 

2. Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за порушення 

трудової та виконавчої дисципліни відповідно до чинного законодавства; 

VІІ. Заключні положення 

 

1. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в органах 

Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба України із 

своїм найменуванням, штампи, власні бланки. 

2. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Тур'є-Реметівської 

сільської ради. 

3. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників затверджує 

сільська рада. 

4. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує сільський голова за 

пропозицією начальника Відділу. 

5. Матеріально-технічну базу Відділу становлять матеріальні цінності та 

кошти, об’єкти нерухомості, облік яких веде бухгалтерія Відділу. 

6. Фінансування закладів культури Тур'є-Реметівської сільської ради, 

заходів на розвиток туристичної галузі, проведення культурно-масових, 

мистецьких та просвітницьких заходів, фестивалів та конкурсів, цільових 

програм та мистецьких проектів здійснюється за рахунок бюджету Тур'є- 

Реметівської сільської ради та інших джерел відповідно до чинного 

законодавства України. 

7. Майно Відділу є комунальною власністю Тур'є-Реметівської 

територіальної громади і належить Відділу на правах оперативного управління. 

В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення Відділу, його 

активи та майно повертаються в Тур'є-Реметівську сільську раду. 

8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому 

порядку відповідно до чинного законодавства України. 

9. Відділ може бути ліквідовано або реорганізовано за рішенням Тур'є- 

Реметівської сільської ради в порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 132 

 
 

Про затвердження Структури 

клубних закладів відділу культури 

та туризму Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

 
Керуючись статтями 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» та відповідно до наказу Міністерства культури України «Про 

затвердження примірних штатних нормативів клубних закладів, центрів народної  

творчості, парків культури та відпочинку та інших культурно освітніх центрів і 

установ державної та комунальної форми власності сфери культури» № 767/0/16- 11 

від 20.09.2011 року, з метою забезпечення доступності всіх видів культурних 

послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити у новій редакції Структуру клубних закладів відділу культури 

та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради (додається). 

2. Відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради провести 

відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з гуманітарних питань. 



 

Додаток 1 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

від 27.04.2021 року № 132 

 

 
Структура клубних закладів відділу культури та туризму 

Тур'є-Реметівської сільської ради 
 
 

№ 

з/п 

Найменування посад Кількість штатних одиниць 

  Кількість 

штатних 
працівників 

Кількість ставок 

 Назва комунального закладу 
 Сільський клуб села Раково 

1. Завідувач сільського клубу 1 1 

2. Технічний працівник 1 0,5 

3. Художній керівник 1 0,5 

4. Оператор котельні 3 4 
 ВСЬОГО 6 6 
 Сільський клуб села Тур′я Пасіка 

1. Завідувач сільського клубу - - 
 ВСЬОГО   

 Сільський Будинок культури села Порошково 

1. Директор сільського Будинку 

культури 
1 1 

2. Технічний працівник 1 1 

3. Художній керівник 1 0,5 
 ВСЬОГО 3 2,5 
 Сільський клуб села Тур’я Поляна 

1. Завідувач сільського клубу - 0,5 

2. Технічний працівник 1 0,5 

3. Оператор котельні 2 2 
 ВСЬОГО 3 3 
 Сільський клуб села Полянська Гута 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 
 ВСЬОГО 1 0,5 
 Сільський клуб села Тур’ї Ремети 

1. Завідувач сільського клубу 1 1 



 

2. Технічний працівник 1 1 

 ВСЬОГО 2 2 

 Сільський клуб села Туриця 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 

2. Технічний працівник 1 1 

3. Художній керівник 1 0,5 
 ВСЬОГО 3 2 
 Сільський клуб села Липовець 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 
 ВСЬОГО 1 0,5 
 Сільський клуб села Вільшинки 

1. Завідувач сільського клубу - 0,5 
 ВСЬОГО - 0,5 
 Сільський клуб села Тур’я Бистра 

1. Завідувач сільського клубу - 0,5 

2. Технічний працівник 1 0,5 

3. Опалювач - - 
 ВСЬОГО 1 1 
 Сільський клуб села Маюрки 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 
 ВСЬОГО 1 0,5 
    

 Сільський клуб села Мокра 

1. Завідувач сільського клубу - - 
 ВСЬОГО - - 
    

 Сільський клуб села Лікіцари 

1. Завідувач сільського клубу - - 
 ВСЬОГО - - 
    

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 133 

 

Про внесення змін до Переліку першого типу 

об’єктів оренди комунальної 

власності, затвердженого рішенням п’ятої 

сесії VIII скликання № 99 від 25.03.2021 року 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого Постановою КМУ від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання 

оренди державного та комунального майна» та на підставі висновку постійної 

комісії сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту,Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни в Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають 

передачі в оренду на аукціоні (додаток №1). 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Короля В.І. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 133 
 

Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі в оренду на 

аукціоні 

 

 
Балансоутри- 

мувач 

 
Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінчення 

договору 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв 

 
Цільове 

призначення 

Тур’є– 

Реметівська 

сільська рада 

с.Тур’ї Ремети, вул. 

Центральна, 16 

Вільне 22.9 м.кв. Для розміщення 

стоматологічного 

кабінету 

 

 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

 

 

с.Тур’ї Ремети, вул. 

Центральна, 21 

 

 

 

Вільне 

 

 

 

107,2 

 

Для розміщення 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, які 

здійснюють 

виробничу 

діяльність, 

розміщення 

майстерні, офісу, 

архівів, інше 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 134 

 

Про затвердження зразка - опису 

іменних печаток керівника та 

адміністраторів відділу Тур’є- 

Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» 

 

Керуючись статтею 27 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні, статтею 13 пунктом 3 Закону України «Про адміністративні послуги», з 

метою належної організації роботи відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг», Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зразок - опис іменної печатки начальника відділу Тур’є- 

Реметівської сільської ради «Центр надання адміністративних послуг» (додаток 

1). 

2. Затвердити зразок - опис іменної печатки адміністраторів відділу Тур’є- 

Реметівської сільської ради «Центр надання адміністративних послуг» (додаток 

2). 

3. Начальнику відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр надання 

адміністративних послуг» Мацо І.І. забезпечити виготовлення іменних печаток 

посадових осіб, які відповідно до покладених на них службових повноважень 

виконують функції адміністраторів центру надання адміністративних послуг. 

4. 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 



 

Додаток № 1 до рішення 

Тур’є-Реметівськоїсільської ради 

від 27.04.2021 року № 134 

 

ЗРАЗОК - ОПИС 

печатки начальника відділу Тур’є- Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

Печатка начальника відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» має форму правильного кола діаметром 40 мм. 

По зовнішньому колу іменної печатки зліва направо центровим способом 

розміщуються: напис «УКРАЇНА ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА». 

Вищезазначений напис, ближче до центру, обрамлено бортиком завтовшки 1 мм. 

По внутрішньому колу іменної печатки зліва направо центровим способом 

розміщуються назва «Відділ Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр надання 

адміністративних послуг». В центрі кола розміщується напис «Начальник», 

прізвище, ім’я та по батькові начальника. Вищезазначений напис обрамлено 

бортиком завтовшки 1 мм. Печатка виготовляється з гуми. Для печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору. 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

Додаток № 2 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 134 

 

ЗРАЗОК - ОПИС 

печатка адміністратора відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

 

Печатка адміністратора відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» має форму правильного кола діаметром 40 мм. 

По зовнішньому колу іменної печатки зліва направо центровим способом 

розміщуються:      напис      «УКРАЇНА ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

УЖГОРОДСЬКИЙ РАЙОН ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА». 

Вищезазначений напис, ближче до центру, обрамлено бортиком завтовшки 1 мм. 

По внутрішньому колу іменної печатки зліва направо центровим способом 

розміщуються назва «Відділ Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр надання 

адміністративних послуг». В центрі кола розміщується напис «Адміністратор»,  

прізвище, ім’я та по батькові адміністратора. Вищезазначений напис обрамлено 

бортиком завтовшки 1 мм. Печатка виготовляється з гуми. Для печатки 

використовується штемпельна фарба синього кольору. 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 135 

 

Про затвердження графіку роботи 

та часу прийому суб’єктів звернень 

відділу Тур’є-Реметівської сільської 

ради «Центр надання 

адміністративних послуг» 

 

Керуючись законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

«Про адміністративні послуги», відповідно до Положення про «Центр надання 

адміністративних послуг» Тур’є-Реметівської сільської ради та Регламенту 

Центру надання адміністративних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради, 

затвердженого рішенням сільської ради № 46 від 02.02.2021 року, з метою 

якісного надання суб’єктам звернення адміністративних послуг, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити графік роботи та час прийому суб’єктів звернень відділу 

Тур’є-Реметівської сільської ради «Центру надання адміністративних послуг»: 

Графік роботи 

 

Понеділок - 800-1700 

Вівторок - 800-2000 

Середа - 800-1700 

Четвер - 800-1700 

П’ятниця - 800-1700 

без обідньої перерви 

Субота, неділя — вихідні 



 

Час прийому суб’єктів звернень 

 

Понеділок - 800-1500 

Вівторок - 800-2000 

Середа - 800-1500 

Четвер - 800-1500 

П’ятниця - 800-1500 

без обідньої перерви 

Субота, неділя - вихідні дні. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 136 

 

Про внесення змін 

до рішення тринадцятої сесії VІ скликання 

Тур’я – Реметівської сільської ради 

від 04 липня 2014 року № 326 

 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 23 квітня 1996 року № 449 

«Про затвердження Порядку заготівлі другорядних лісових матеріалів і 

здійснення побічних лісових користувань в лісах України», від 23 травня 2007 

року № 761 «Про врегулювання питань щодо спеціального використання лісових 

ресурсів», рішення Закарпатської обласної ради від 07 грудня 2020 року «Про 

ліміт використання лісових ресурсів під час заготівлі другорядних лісових 

матеріалів та здійснення побічних лісових користувань у 2021 та 2022 роках», з 

метою ефективного використання недеревних лісових ресурсів місцевого 

значення, сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Додаток № 8 до рішення тринадцятої сесії VІ скликання Тур’я – 

Реметівської сільської рад від 04 липня 2014 року № 326 викласти в новій редакції 

(додається) 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності та заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 136 

 

Додаток 8 до Порядку 

 

Середні закупівельні ціни на природні рослинні ресурси місцевого значення, 

другорядні лісові матеріали, побічні лісові користування 

в Тур’є-Реметівській сільській раді на 2021 рік 

 

№ з/п Вид природних рослинних ресурсів 

місцевого значення, другорядних 

лісових матеріалів, побічні лісові 

користування 

Середня закупівельна 

ціна, грн. за 1 кг плоди 

/ за 1 літр сік 

1. Чорниця (плоди) 18,0 
2. Шипшина (плоди) 10,0 
3. М’ята (листя) 25,0 
4. Липа (квітки) 30,0 
5. Брусниця (плоди, листя) 12,0 
6. Бузина (суцвіття) 12,0 
7. Малина (плоди) 12,0 
8. Ожина (плоди) 10,0 
9. Чебрець (трава) 18,0 
10. Гриби 20,0 
11. Березовий сік 4,0 
12. Суниця (плоди) 12,0 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 137 

 
Про проведення інвентаризації 

земель комунальної власності 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Земельним кодексом України, Законом України «Про землеустрій», 

Постановою Кабінету Міністрів України від 05.06.2019 року № 476 «Про 

затвердження Порядку проведення інвентаризації земель та визнання такими, що 

втратили чинність, деяких постанов Кабінету Міністрів України», враховуючи 

пропозиції 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 Тур’є-Реметівській сільській раді дозвіл на складання технічної 

документації щодо інвентаризації земель комунальної власності за межами 

населених пунктів, що увійшли до складу Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Технічну документацію щодо інвентаризації земель Тур’є-Реметівської 

сільської ради оформити у відповідності до чинного законодавства України та 

подати на затвердження сесії сільської ради. 

3. Звернутися до Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській 

області з клопотанням щодо складання технічної документації з інвентаризації 

земель за межами населених пунктів, що увійшли до складу Тур’є-Реметівської 

сільської ради, а саме сіл Тур’ї Ремети, Вільшинки, Порошково, Мокра, Маюрки, 

Турички, Лікіцари, Липовець, Лумшори, Туриця, Тур’я Бистра, Свалявка, Тур’я 

Пасіка, Раково, Завбуч, Тур’я Поляна, Полянська Гута. 

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

питань 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 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 138 
 

Про здійснення повноважень 

у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану 

 

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 та частини 2 статті 6 Закону 

України «Про державну реєстрацію цивільного стану», пунктів 3.2, 3.3, 3.6, 4.2.3, 

4.3 , 5.4, 5.5, 5.6 Порядку ведення обліку і звітності про виконання бланків 

свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану, а також їх зберігання,  

затвердженого наказом Міністерства юстиції України від 29.10.2012 року № 

1578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції України 02.11.2012 року за № 

1845/22157, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Покласти відповідальність за проведення державної реєстрації актів 

цивільного стану про народження фізичних осіб та її походження, шлюбу, смерті, з 

дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного стану у 

Тур’є-Реметівській сільській раді, а також покласти відповідальність за 

зберігання, ведення належного обліку використання бланків свідоцтв про 

державну реєстрацію актів цивільного стану, подання у встановлені 

законодавством порядку та строки до Перечинського районного відділу 

державної реєстрації актів цивільного стану Південно-Західного 

міжрегіонального управлінні міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) звітів та 

відповідної інформації про державну реєстрацію актів цивільного стану та 

використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного стану 

на: 

- Мошак Марію Василівну провідного спеціаліста І  категор і ї  «Центр 

надання адміністративних послуг»; 



 

- Мацо Іванну Іванівну начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

- Цубину Івана Івановича старосту у селі Вільшинки; 

- Пловайко Владислава Михайловича старосту у селах Турички, Лумшори, 

Липовець, Лікіцари; 

- Фрайтик Мар’яну Іванівну старосту у селі Туриця; 

- Шикулу Юрія Михайловича старосту у селах Тур’я Пасіка, Раково, 

Завбуч; 

- Цвік Йосипа Івановича старосту у селах Порошково, Мокра, Маюрки; 

- Кметича Івана Івановича старосту у селах Тур’я Бистра, Свалявка; 

- Юсибу Івана Михайловича старосту у селах Тур’я Поляна, Полянська 

Гута. 

2. На час тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) головного 

спеціаліста відділу «Центр надання адміністративних послуг» Мошак Марії 

Василівни відповідальність за виконання повноважень та обов’язків, визначених 

пунктом 1 цього рішення, покладається на начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» Мацо Іванну Іванівну. 

3. На час тимчасової відсутності (хвороба, відпустка тощо) старост 

вищезазначених сіл визначити наступну взаємозамінність: 

3.1. На старосту Пловайко Владислава Михайловича покласти 

відповідальність за виконання повноважень та обов’язків, визначених пунктом 1 

цього рішення у разі відсутності старостів Цубини Івана Івановича та Фрайтик 

Мар’яни Іванівни. 

3.2. На старосту Фрайтик Мар’яну Іванівну покласти відповідальність за 

виконання повноважень та обов’язків, визначених пунктом 1 цього рішення у разі 

відсутності старости Пловайко Владислава Михайловича. 

3.3. На старосту Шикула Юрія Михайловича покласти відповідальність 

за виконання повноважень та обов’язків, визначених пунктом 1 цього рішення у 

разі відсутності старости Цвіка Йосипа Івановича. 

3.4. На старосту Цвіка Йосипа Івановича покласти відповідальність за 

виконання повноважень та обов’язків, визначених пунктом 1 цього рішення у разі 

відсутності старости Шикули Юрія Михайловича. 

3.5. На старосту Юсиба Івана Михайловича покласти відповідальність за 

виконання повноважень та обов’язків, визначених пунктом 1 цього рішення у разі 

відсутності старости Кметича Івана Івановича. 

3.6. На старосту Кметич Івана Івановича покласти відповідальність за 

виконання повноважень та обов’язків, визначених пунктом 1 цього рішення у разі 

відсутності старости Юсиби Івана Михайловича. 

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

гуманітарних питань. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети №139 

 
 

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 

Сільської ради від 24 грудня 2020 року № 37 

«Про бюджет сільської територіальної 

громади на 2021 рік» 

(зі змінами від 25 березня 2021 року № 97) 

 

07557000000 
(код бюджету) 

 
Керуючись статтею 23, 78 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за 

головними розпорядниками коштів (спрямування залишку коштів по загальному 

фонді бюджету сільської територіальної громади, що утворився на 01.01.2021 

року, спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на соціально- 

економічний розвиток Закарпатської області за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 року, 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 

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

сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 2 до цього рішення. 

3. Затвердити зміни до додатку 5 рішення сільської ради «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік» розподілу коштів бюджету 

розвитку сільської територіальної громади на здійснення заходів на 

будівництво, реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів 

виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 

році згідно з додатком 3 до цього рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету сільської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

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

6. 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 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 

ТУР’Є – РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

89221, с.Тур’я-Ремета, вул.Тканка, 1 , тел : 0314551246 код ЄДРПОУ 44145718 

 

Від 23.04.2021 року №02-23/34 
 

 
 
 

Пояснювальна записка 

До рішення сесії сільської ради від 27.04.2021 шоста сесія VIII скликання 

№ 139 « Про внесення змін до рішення 2-ї сесії Сільської ради від 24 грудня 

2020 року № 37 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» 

(зі змінами від 25 березня 2021 року № 97) 

 
Винесені на розгляд сесії зміни викликані: 

розподілом вільного залишку бюджетних коштів станом на 01.01.2021 року 

- по загальному фонду у сумі 27 тис.грн. 

- по спеціальному фонду у сумі 3 332, 675 тис. грн. 

Виходячи з викладеного по доходах та видатках сільського бюджету 

вносяться такі зміни: 

1. По видатках сільського бюджету : 

1.1. Збільшуються видатки сільського бюджету загального фонду на суму 

27 тис. грн., з них: 

За рахунок вільних залишків загального фонду на початок року 

КПКВКМБ 0117150 «Реалізація програм у галузі лісового господарства і 

мисливства» 25 тис.грн. 

 

КЕКВ 2282 "Окремі заходи по реалізації державних (регіональних) програм, не 

віднесені до заходів розвитку" - для проведення науково-дослідної роботи по 

визначенню експлуатаційних запасів та можливих щорічних об’ємів заготівлі 

плодів чорниці звичайної, брусниці, малини, ожини, шипшини, листя брусниці і 



 

м’яти, суцвіття бузини, квітки малини, трави чебрецю на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 
 

КПКВКМБ 0113242 « Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального 

забезпечення» 2 тис.грн. 

КЕКВ 2610 "Субсидії та поточні трансферти підприємствам (установам, 

організаціям)" - щодо надання допомоги Перечинському районному 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки щодо 

забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, призову громадян 

України на строкову військову службу та військову службу за контрактом до 

Збройних Сил України та інших військових формувань на 2021 рік (згідно 

програми від 02.02.2021року №57) 

 

1.2. Збільшуються видатки сільського бюджету спеціального фонду на суму 

3 332,675 тис. грн., з них: 
 

За рахунок вільних залишків спеціального фонду на початок року: 
 

КПКВКМБ 01173630 «Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій» в т.ч. за рахунок коштів субвенції з місцевого бюджету на 

соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (відповідальний виконавець 

Відділ освіти, молоді та спорту ): 

КЕКВ 3122 "Капітальне будівництво (придбання) інших об'єктів" 

- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. 

Турянська, 35 в с.Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської 

області 1 514,248 тис.грн.; 

- будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. 

Зелена, 37 в с.Тур’я Поляна, Перечинського району Закарпатської області 

1 268,200 тис.грн.; 

- будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на 

території Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, вул.. 

Духновича,66 Перечинського району Закарпатської області 

550,227тис.грн. 



 

2. Здійснити перерозподіл: 

2.1. Відповідно до листа Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради №01-13/241 від 15.04.2021року та №01-13/262 від 21.04.2021року 

здійснити перерозподіл видатків. 

 

КПКВКМБ 0611061 «Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти» з загального фонду КЕКВ 2210 "Предмети, 

матеріали, обладнання та інвентар" до спеціального фонду КЕКВ 3110 "Придбання 

обладнання і предметів довгострокового користування" 
 

КЕВК Загальний фонд Спеціальний фонд Примітки 

2210 - 200 тис.грн   

3110 - + 200 тис.грн. Для придбання 
обладнання 

КПКВМБ 0611010 «Надання дошкільної освіти» 
 

КЕКВ 0611010 Примітки 

2230"Продукти 

харчування" 

-46 тис.грн.  

2210 "Предмети, матеріали, 
обладнання та інвентар" 

+46 тис.грн. Для закупівлі 
новорічних подарунків 

КПКВМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти» 
 

КЕКВ 0611021 Примітки 

2230"Продукти 
харчування" 

-33,6 тис.грн.  

2240 "Оплата послуг (крім 

комунальних)" 

+33,6 тис.грн. Для послуг з приєднання 

електроустановок 

спортивного залу Раківської 

гімназії 

 

 

 
Начальник відділу Оксана ЛЕВКО 



 

 
до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

Додаток 1 

 

 
від 27 квітня 2021 року №139 

 

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

07557000000 
 

код бюджету 

 

 

 

 

 
(грн) 

 

Код 

 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 

 

Усього 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000.00 Внутрішнє фінансування 15726944.90 4097486.22 11629458.68 8268819.68 

208000.00 
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
15726944.90 4097486.22 11629458.68 8268819.68 

208100 На початок періоду 15726944.90 10211879.37 5515065.53 5487101.53 

 
208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  
-6114393.15 

 
6114393.15 

 
2781718.15 

Х Загальне фінансування 15726944.90 4097486.22 11629458.68 8268819.68 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями 15726944.90 4097486.22 11629458.68 8268819.68 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 15726944.90 4097486.22 11629458.68 8268819.68 

602100 На початок періоду 15726944.90 10211879.37 5515065.53 5487101.53 

 
602400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  
-6114393.15 

 
6114393.15 

 
2781718.15 

Х Загальне фінансування 15726944.90 4097486.22 11629458.68 8268819.68 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 



1 

 

 
 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

 

 

 

від 

27 квітня 2021 року № 139 

(пункт 2) 

 
 

 
07557000000 

 

код бюджету 

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

 

 

 
 

(грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я місцевого 

бюджету 

 

 
Код 

ТПКВК 

МБ 

 

 
Код 

ФКВ 

МБ 

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 

споживан 

ня 

з них  

 
видатки 

розвитку 

 
оплата 

праці 

 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

оплат 

а 

праці 

комунал 

ьні 

послуги 

та 

енергон 

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

 

0100000 

 

01 

 
Сільська рада (головний 

розпорядник) 

 

7,813,400 

 

7,813,400 

 

5,166,100 

 

664,700 

  

396,101.53 

 

396,101.53 

    

396,101.53 

 

8,209,501.53 

0110000 01 
 Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 
7,813,400 7,813,400 5,166,100 664,700 

 
396,101.53 396,101.53 

   
396,101.53 8,209,501.53 

 

 
 

0110150 

 

 
 

0150 

 

 
 

0111 

Організаційне, інформаційно- 

аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

 

 
 

6,953,400 

 

 
 

6,953,400 

 

 
 

5,166,100 

 

 
 

174,700 

        

 
 

6,953,400 

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 
22,000 22,000 

         
22,000 

0114082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 
25,000 25,000 

         
25,000 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 
710,000 710,000 

 
490,000 

       
710,000 

 

0116090 

 

6090 

 

0620 
житлово-комунального 

господарства 

 

28,000 

 

28,000 

          

28,000 

 
0117150 

 
7150 

 
0422 

 

Реалізація програм у галузі 

лісового господарства і 

мисливства 

 
25,000 

 
25,000 

          
25,000 

 

 
0117367 

 

 
7367 

 

 
0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках реалізації 

заходів спрямованих на 

розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській місцевості 

      

 
252,471.53 

 

 
252,471.53 

    

 
252,471.53 

 

 
252,471.53 



2 

 

 

 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я місцевого 

бюджету 

 

 
Код 

ТПКВК 

МБ 

 

 
Код 

ФКВ 

МБ 

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 

споживан 

ня 

з них  

 
видатки 

розвитку 

 
оплата 

праці 

 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

оплат 

а 

праці 

комунал 

ьні 

послуги 

та 

енергон 

 
 

0117461 

 
 

7461 

 
 

0456 

утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів місцевого 
бюджету 

 
 

50,000 

 
 

50,000 

    
 

143,630 

 
 

143,630 

    
 

143,630 

 
 

193,630 

0600000 06 
 Відділ освіти,к сім’ї, молоді та 

спорту (головний розпорядник) 
109,097,286.22 109,097,286.22 83,119,337 3,067,300 

 
7,108,493.15 6,203,293.15 905,200 

  
6,203,293.15 112,873,104.37 

0610000 06 
 Відділ освіти, сім’ї, молоді та 

спорту (відповідальний 

виконавець) 
109,097,286.22 109,097,286.22 83,119,337 3,067,300 

 
7,108,493.15 6,203,293.15 905,200 

  
6,203,293.15 112,873,104.37 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15,128,400 15,128,400 10,778,087 693,500  905,200  905,200    16,033,600 

 
0611021 

 
1021 

 
0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

 
16,862,000 

 
16,862,000 

 
9,845,800 

 
2,273,500 

  
56,000 

 
56,000 

    
56,000 

 
16,918,000 

 
0611031 

 
1031 

 
0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

 
71,436,300 

 
71,436,300 

 
58,684,500 

         
71,436,300 

 

0611041 
 

1041 
 

0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

      

1,435,413.15 

 

1,435,413.15 
    

1,435,413.15 
 

1,435,413.15 

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

2,549,486 2,549,486 1,438,000 
  

1,050,000 1,050,000 
   

1,050,000 3,599,486 

 

0610160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

 
 

1,100,000 

 

1,100,000 

 

900,000 

         
 

1,100,000 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 
1,395,200 1,395,200 960,000 100,300 

       
1,395,200 

 

 
0611200 

 

 
1200 

 

 
0990 

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної 

підтримки особам з особливими 

потребами 

 

 
158,900 

 

 
158,900 

 

 
130,250 

   

 
79,900 

 

 
79,900 

    

 
79,900 

 

 
238,800 

 

 
0611210 

 

 
1210 

 

 
0990 

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної 

підтримки особам з особливими 

потребами 

 

 
467,000.22 

 

 
467,000.22 

 

 
382,700 

   

 
249,305 

 

 
249,305 

    

 
249,305 

 

 
716,305.22 

 

 

 

 

0117363 

 

 

 

 

7363 

 

 

 

 

0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально- 

економічного розвитку окремих 

територій 

      

 

 

 

3332675 

 

 

 

 

3332675 

    

 

 

 

3332675 

 

 

 

 

3332675 



3 

 

 

 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я місцевого 

бюджету 

 

 
Код 

ТПКВК 

МБ 

 

 
Код 

ФКВ 

МБ 

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 

споживан 

ня 

з них  

 
видатки 

розвитку 

 
оплата 

праці 

 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

оплат 

а 

праці 

комунал 

ьні 

послуги 

та 

енергон 

    

 

в т.ч. за рахунок коштів 

субвенції з місцевого бюджету 

на соціально-економічний 

розвиток Закарпатської області 

за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

      

 

 

 

 

 

 

3332675 

 

 

 

 

 

 

 

3332675 

    

 

 

 

 

 

 

3332675 

 

 

 

 

 

 

 

3332675 

1000000 10 
 Відділ культури та 

туризму(головний розпорядник) 
6,290,400 6,290,400 4,566,700 313,100 

 
122,000 62,000 60,000 

 
10,000 62,000 6,412,400 

 
1010000 

 
10 

 Відділ культури та 

туризму(відповідальний 

розпорядник) 

 
6,290,400 

 
6,290,400 

 
4,566,700 

 
313,100 

  
122,000 

 
62,000 

 
60,000 

  
10,000 

 
62,000 

 
6,412,400 

1014030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 
бібліотек 1,468,200 1,468,200 1,108,400 83,600        

1,468,200 

 
 

1010160 

 
 

0160 

 
 

0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

 
 

558,500 

 
 

558,500 

 
 

425,000 

 
 

10,000 

  
 

27,000 

 
 

27,000 

    
 

27,000 

 
 

585,500 

 
1014060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців 

і будинків культури, клубів 

центрів дозвілля та інших 

клубних закладів 

 
1,970,400 

 
1,970,400 

 
1,270,200 

 
192,200 

  
35,000 

 
35,000 

    
35,000 

 
2,005,400 

1011080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти 
мистецькими школами 2,293,300 2,293,300 1,763,100 27,300 

 
60,000 

 
60,000 

 
10,000 

 
2,353,300 

 
0800000 

 
08 

 
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров"я(головний 

розпорядник) 

 
5,530,500 

 
5,530,500 

 
2,794,700 

 
69,700 

        
5,530,500 

 
0810000 

 
08 

 
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров"я 

(відповідальний виконавець) 

 
5,530,500 

 
5,530,500 

 
2,794,700 

 
69,700 

        
5,530,500 

 
 

0812111 

 
 

2111 

 
 

0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається 

центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 

 
 

1,136,000 

 
 

1,136,000 

          
 

1,136,000 

 
0812144 

 
2144 

 
0763 

Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукровий та 

нецукровий діабет 

 
284,200 

 
284,200 

          
284,200 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 
230,000 230,000 

         
230,000 

 

 
0813104 

 

 
3104 

 

 
1020 

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 

проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

 

 
3,037,500 

 

 
3,037,500 

 

 
2,369,700 

 

 
65,200 

        

 
3,037,500 



4 

 

 

 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я місцевого 

бюджету 

 

 
Код 

ТПКВК 

МБ 

 

 
Код 

ФКВ 

МБ 

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 

споживан 

ня 

з них  

 
видатки 

розвитку 

 
оплата 

праці 

 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

оплат 

а 

праці 

комунал 

ьні 

послуги 

та 

енергон 

 

 

 

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 

 

 

 

284,800 

 

 

 

284,800 

          

 

 

284,800 

 

 

0810160 

 

 

0160 

 

 

0111 

 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

 

 

558,000 

 

 

558,000 

 

 

425,000 

 

 

4,500 

        

 

558,000 

3700000 37 
 Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
537,500 537,500 410,500 

  
20,000 20,000 

   
20,000 557,500 

3710000 37 
 Фінансовий відділ 

(відповідальний виконавець) 
537,500 537,500 410,500 

  
20,000 20,000 

   
20,000 557,500 

 
 

3710160 

 
 

0160 

 
 

0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

 
 

537,500 

 
 

537,500 

 
 

410,500 

   
 

20,000 

 
 

20,000 

    
 

20,000 

 
 

557,500 

Х Х Х УСЬОГО 129,269,086.22 129,269,086.22 96,057,337 4,114,800 
 

7,646,594.68 6,681,395 965,200 
 

10,000 6,681,395 136,915,681 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 27 

квітня 2021 року №139 

 

 
 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів 
(в межах змін загального обсягу видатків) 

 

 

07557000000 
 

код бюджету 
 

(грн) 

 

 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 

 

 
Код 

ТПКВК 

МБ 

 

 

 

 
Код 

ФКВ 

МБ 

 

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 

 
комуналь 

ні 

послуги 

та 

енергонос 

ії 

 

 

 

оплата 

праці 

 
комуналь 

ні 

послуги 

та 

енергонос 

ії 

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

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

І. Спрямування залишку коштів по загальному фонді 

бюджету сільської територіальної громади, що утворився на 

01.01.2021 року 

 
27000.00 

 
27000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
27000.00 

0100000 1 
 Сільська рада (головний 

розпорядник) 
27000.00 27000.00 0.00 

  
0.00 0.00 

   
0.00 27000.00 

 

0110000 

 

01 

 
Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 

 

27000.00 

 

27000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

27000.00 

 

 

 

0117150 

 

 

 

7150 

 

 

 

0422 

 

 
Реалізація програм у галузі 

лісового господарства і 

мисливства 

 

 

 

25000.00 

 

 

 

25000.00 

    

 

 

0.00 

 

 

 

0.00 

     

 

 

25000.00 

 
113242 

 
3242 

 
1090 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

 
2000.00 

 
2000.00 

          
2000.00 

II. Спрямування залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 

01.01.2021 року 

 
75486.00 

 
75486.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
75486.00 

 
0600000 

 
06 

  

Відділ освіти, молоді та 

спорту (головний розпорядник) 

 
75486.00 

 
75486.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
75486.00 

 
0610000 

 
06 

 Відділ освіти, молоді та 

спорту (відповідальний 

виконавець) 

 
75486.00 

 
75486.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
75486.00 



 

 
0611061 

 
1061 

 
0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

 
75486.00 

 
75486.00 

 
0.00 

   
0.00 

 
0.00 

    
0.00 

 
75486.00 

ІІІ. Спрямування залишку коштів субвенції з місцевого 

бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету, що утворився на 01.01.2021 року 

      
 

3332675.00 

 
 

3332675.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

3332675.00 

 
 

3332675.00 

 
 

0600000 

 
 

06 

  
Відділ освіти,к сім’ї, молоді та 

спорту (головний розпорядник) 

      
 

3332675.00 

 
 

3332675.00 

    
 

3332675.00 

 
 

3332675.00 

 
 

0610000 

 
 

06 

  

Відділ освіти, сім’ї, молоді та 

спорту (відповідальний 

виконавець) 

      
 

3332675.00 

 
 

3332675.00 

    
 

3332675.00 

 
 

3332675.00 

 

 

0117363 

 

 

7363 

 

 

0490 

 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально- 

економічного розвитку окремих 

територій 

      

 

3332675.00 

 

 

3332675.00 

    

 

3332675.00 

 

 

3332675.00 

   
в т.ч. за рахунок коштів 

субвенції з місцевого бюджету 

на соціально-економічний 

розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної 

субвенції з державного 

бюджету 

      

 

 

3332675.00 

 

 

 

3332675.00 

    

 

 

3332675.00 

 

 

 

3332675.00 

ІV. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської 

територільної громади в межах змін загального обсягу 

видатків 

 
-200000.00 

 
-200000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
200000.00 

 
200000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
200000.00 

 
0.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 
-200000.00 -200000.00 0.00 

  
200000.00 200000.00 0.00 

  
200000.00 0.00 

 

0610000 
 

06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

 

-200000.00 
 

-200000.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

200000.00 
 

200000.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

0.00 
 

200000.00 
 

0.00 

 

0611061 
 

1061 
 

0921 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

 

-200000.00 
 

-200000.00 
    

200000.00 
 

200000.00 
 

0.00 
   

200000.00 
 

0.00 

Х Х Х УСЬОГО -97514.00 -97514.00 0.00 0.00 0.00 3532675.00 3532675.00 0.00 0.00 0.00 3532675.00 3435161.00 

 

 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 
до рішення сільської ради "Про бюджет 

територіальної громади на 2021 рік" 

Додаток 3 

 
сільської 

 
від 

27 квітня 2021 року №139 

 

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської територіальної громади на здійснення заходів із будівництва, реконструкції, реставрації та 

капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році 
 

07557000000 

код бюджету 

(грн) 

 
 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 

 

 
Код 

ТПКВКМБ 

 

 

 

 
Код 

ФКВМБ 

 
Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

 
 

 
Найменування об’єкта будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому числі проектні 

роботи 

 

 
 

Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

 

 

 
Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

 
Рівень 

виконан 

ня робіт 

на 

початок 

бюджетн 

ого 

періоду, 

% 

 
Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

обєкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

 

 
Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 

періоду, % 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0600000 06 
 

Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 

   

3 332 675,00 

  

3 332 675,00 

 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

   
3 332 675,00 

  
3 332 675,00 

 

 

0117363 

 

7363 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

Будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям по вул.. Турянська, 35 в с.Тур’я Пасіка 

Перечинського району Закарпатської області 

 
2021 

 
1 514 248,00 

  
1 514 248,00 

 
100 

 
0117363 

 
7363 

 
0490 

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

Будівництво спортивного майданчика зі штучним 

покриттям по вул.. Зелена, 37 в с.Тур’я Поляна, 

Перечинського району Закарпатської області 

 
2021 

 
1 268 200,00 

  
1 268 200,00 

 
100 

 
 

0117363 

 
 

7363 

 
 

0490 

 

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

Будівництво багатофункціонального спортивного 

майданчика на території Тур’я Бистрянської ЗОШ 

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

Перечинського району Закарпатської області 

 

2021 

 

550 227,00 

  

550 227,00 

 

100 

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 3,332,675.00 Х 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 
 

1 



 

Додаток №4 

до рішення до рішення сільської ради 

 

від"27" квітня 2021 року №139 

 

 
07557000000 

(код бюджету) 

 

Зміни до розподілу  витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 

 

 

 

 
гривень 

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 

 

 

 
Найменування місцевої програми 

 
 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

програму 

 

 

 
Усього 

 

 

 
Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

 
 

усього 

 
 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 01 
  

Сільська рада (головний розпорядник) 
  

27,000 27,000 0 0 

 

0100000 
 

01 

 
Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 

   

27,000 
 

27,000 
 

0 
 

0 

 

 

 

 
0117150 

 

 

 

 
7150 

 

 

 

 
0422 

 

 

 

Реалізація програм у галузі лісового 

господарства і мисливства 

 
"Програма проведення науково-дослідної 

роботи по визначенню експлуатаційних 

запасів та можливих щорічних об’ємів 

заготівлі плодів чорниці звичайної, брусниці, 

малини, ожини, шипшини, листя брусниці і 

м’яти, суцвіття бузини, квітки малини, 

трави чебрецю на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021 рік" 

 

 

 

Рішення № 128 від 

27.04.2021 

 

 

 

 
25,000 

 

 

 

 
25,000 

  

 

113242 

 

3242 

 

1090 

 
Інші заходи у сфері соціального захисту 

і соціального забезпечення 

Про програму фінансової підтримки ГО 

"Спілка учасників АТО Перечинщини" на 2021 

р. 

 
Рішення № 31 від 

24.12.2020 

 

2,000 

 

2,000 

 

0 

 

0 

РАЗОМ      27,000 27,000 0 0 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 140 

 
Про погодження проєкту регуляторного 

акта – рішення сільської ради «Про 

встановлення місцевих податків і зборів 

на території Тур'є-Реметівської 

сільської ради» 

 

Відповідно до пункту 24 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 34 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити проєкт регуляторного акта - рішення сільської ради «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Турє-Реметівської сільської 

ради» (додається). 

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

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва підготувати 

експертний висновок щодо регуляторного впливу проєкту регуляторного акта та 

направити проєкт даного регуляторного акту на погодження в Державну 

регуляторну службу України. 

3. Фінансовому відділу сільської ради: 

1) оприлюднити проєкт рішення сільської ради «Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території Тур'є-Реметівської сільської ради» в зазначений 

законодавством термін; 

2) винести на затвердження сільської ради проєкт рішення сільської ради 

«Про встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'є-Реметівської 

сільської ради» в порядку визначеному чинним законодавством. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та першого заступника сільського 

голови Крупчинську О. Я. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 140 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 
 

Тур’ї Ремети №    
 

Про встановлення місцевих податків і 

зборів на території Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

 

Відповідно до статті 143 Конституції України, Податкового кодексу України, 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити на території Тур'є-Реметівської сільської ради наступні місцеві 

податки і збори: 

1.1. Податок на майно, який складається з: 

- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки; 

- транспортного податку; 

- плати за землю. 

1.2. Єдиний податок. 

1.3. Туристичний збір. 

2. Затвердити: 

2.1. Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки (додаток 1). 

2.2. Положення про оподаткування транспортним податком (додаток 2). 

2.3. Положення про оподаткування земельним податком (додаток 3). 

2.4. Положення про оподаткуванням єдиним податком (додаток 4). 

2.5. Положення про оподаткуванням туристичним збором (додаток 5). 

3. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно 

до норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів. 

4. Відділу фінансів Тур'є-Реметівської сільської ради: 



 

- оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тур'є-Реметівської сільської 

ради в мережі Інтернет та в газеті «Народне слово»; 

- направити копію даного рішення до ГУ ДПС у Закарпатській області до 

15.07.2021р. 

5. Це рішення набуває чинності та вступає в силу з 01.01.2022 року. 

6. Визнати такими, що втрачають чинність з 01.01.2022 року наступні 

рішення: 

- рішення Тур'я-Реметівської сільської ради від 26.06.2018 р.№ 288 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'я-Реметівської сільської 

ради», № 544 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2021 рік», № 545 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021рік»; 

- рішення Туричківської сільської ради від 29.06.2018 р. № 159 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Туричківської сільської 

ради», від 30.06.2020р. № 291 «Про встановлення ставок та пільг із сплати 

земельного податку на 2021рік», від 30.06.2020 р. № 290 «Про встановлення 

ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки на 2021рік»; 

- рішення Вільшинківської сільської ради від 30.06.2020 р. № 210 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Вільшинківської сільської 

ради», №208 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 

2021 рік», № 209 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на 

нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»; 

- рішення Турицької сільської ради від 22.06.2018 р.№ 100 «Про встановлення 

місцевих податків і зборів на території Турицької сільської ради»; 

- рішення Тур'я Пасіцької сільської ради від 25.06.2020 р. № 403 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'я Пасіцької сільської 

ради на 2021 рік», № 401 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2021рік», № 402 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»; 

- рішення Тур'я Полянської сільської ради від 26.06.2020 р. № 421 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'я Полянської сільської 

ради на 2021 рік», № 423 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік», № 422 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»; 

- рішення Порошківської сільської ради від 26.06.2020 р.№ 644 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Порошківської сільської 

ради на 2021 рік», № 645 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного 

податку на 2021 рік», № 646 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку 

на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік»; 

- рішення Тур'я Бистрянської сільської ради від 26.06.2020 р.№ 327 «Про 

встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'я Бистрянської 



 

сільської ради на 2021 рік», № 326 «Про встановлення ставок та пільг із сплати  

земельного податку на 2021 рік», № 325 «Про встановлення ставок та пільг із 

сплати податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021 рік». 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та першого заступника сільського 

голови  Крупчинську О. Я. 

 

 
 

Cільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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Додаток 1 

до рішення Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

від 2021р. №   
 

Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне 

від земельної ділянки 

 

1. Платники податку 

1.1. Платників податку на нерухоме майно відмінне від земельної 

ділянки (далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

2. Об’єкти оподаткування 

2.1. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 

Податкового кодексу України. 

3. База оподаткування 

3.1. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 

Податкового кодексу України. 

4. Ставки податку 

4.1. Ставки податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної 

плати, встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1 (один) 

квадратний метр бази оподаткування визначено у додатку 1 «Ставки податку 

на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки» до цього Положення. 

5. Пільги із сплати податку 

5.1. Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 

266.4 статті 266 Податкового кодексу України. 

5.2. Перелік пільг для юридичних та фізичних осіб наданих сільською 

радою у межах норм підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового 

кодексу України, визначено у додатку 2 «Пільги із сплати податку на нерухоме  

майно, відмінне від земельної ділянки» до цього Положення. 

5.3. Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню 

податком, визначено підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового 

кодексу України. 

6. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності 

6.1. Порядок обчислення  податку визначено відповідно до пунктів 

266.7 та 266.8 статті 266 Податкового кодексу України. 

7. Податковий період 

7.1. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 

266 Податкового кодексу України. 

8. Строк та порядок сплати податку 

8.1. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10 

статті 266 Податкового кодексу України. 

8.2. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати 

податку визначено пунктом 266.7 статті 266 Податкового кодексу України. 
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Додаток 1 

до Положення про оподаткування 

податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

 
СТАВКИ 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 
 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення 

ради: 
 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 
 

код2 

 
 

найменування2 

для юридичних 

осіб 

 

для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

11 Будівлі житлові 

111 Будинки одноквартирні 

1110 Будинки одноквартирні5 

 
Код області 

 

Код 
району 

 

Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної одиниц 

або населеного пункту, або території об’єднаної 
територіальної громади 

07 10 
2123286301 

2123282501 

2123283001 

2123283002 

2123283003 

2123284001 

2123284501 

2123284502 

2123284503 

2123284504 

2123285001 

2123285002 

2123285501 

2123285502 

2123285503 

2123286201 

2123286202 

с.Турї Ремети 

с.Вільшинки 

с.Порошково 

с.Маюрки 

с.Мокра 

с.Туриця 

с.Турички 

с.Липовець 

с.Лікіцари 

с.Лумшори 

с.Тур'я- Бистра 

с.Свалявка 

с.Тур'я Пасіка 

с.Завбуч 

с.Раково 

с.Тур'я Поляна 

с.Полянська Гута 
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Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 
 

код2 

 
 

найменування2 

для юридичних 

осіб 

 

для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1110.1 
Будинки одноквартирні масової забудови 

0, 

500 

   
0,500 

  

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні 

підвищеної комфортності 
0,500 

  
0,500 

  

1110.3 Будинки садибного типу 
0,500   0,500   

1110.4 Будинки дачні та садові 
0,500   0,500   

112 Будинки з двома та більше квартирами 

1121 Будинки з двома квартирами5 

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови 0,500   0,500   

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної 

комфортності 
0,500 

  
0,500 

  

1122 Будинки з трьома та більше квартирами5 

1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови 
0,500   0,500   

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної 

комфортності, індивідуальні 

0,500   0,500   

1122.3 Будинки житлові готельного типу 
0,500   0,500   

113 Гуртожитки5 

1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців 
0,000   0,000   

1130.2  
Гуртожитки для студентів вищих навчальних 

закладів5 

0,000    

0,000 
  

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів5 
0,000   0,000   

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку 

та осіб з інвалідністтю5 

0,000   0,000   

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5 
0,000   0,000   

1130.6 Будинки для біженців, притулки для 

бездомних5 

0,000   0,000   

1130.9 Будинки для колективного проживання інші 
0,000   0,000   

12 Будівлі нежитлові 

121 Готелі, ресторани та подібні будівлі 
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Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 
 

код2 

 
 

найменування2 

для юридичних 

осіб 

 

для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1211 Будівлі готельні 

1211.1 Готелі 0,600   0,600   

1211.2 Мотелі 
0,600   0,600   

1211.3 Кемпінги 
0,600   0,600   

1211.4 Пансіонати 
0,600   0,600   

1211.5 Ресторани та бари 
0,600   0,600   

1212 Інші будівлі для тимчасового проживання 

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки 0,600   0,600   

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку 
0,200   0,200   

1212.3 Центри та будинки відпочинку 
0,200   0,200   

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не 

класифіковані раніше 

0,600   0,600   

122 Будівлі офісні 

1220 Будівлі офісні5 

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого 

управління5 
0,000   0,000   

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування 1,000   1,000   

1220.3 Будівлі органів правосуддя5 0,000   0,000   

1220.4 Будівлі закордонних представництв5 0,000   0,000   

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі 

промислових підприємств 
0,300   0,300   

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних 

цілей інші 
0,300   0,300   

123 Будівлі торговельні 

1230 Будівлі торговельні 

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини 1,000   0,600   

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків5 1,000   0,600   

1230.3 Станції технічного обслуговування 

автомобілів 
1,000 

  
0,600 

  

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо 1,000   0,600   
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Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 
 

код2 

 
 

найменування2 

для юридичних 

осіб 

 

для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і 

громадського харчування 

0,200   0,200   

1230.6 Будівлі підприємств побутового 

обслуговування 

0,200   0,200   

1230.9 Будівлі торговельні інші 
1,000   0,600   

124 Будівлі транспорту та засобів зв’язку 

1241 Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі 

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного 

транспорту 
0,500   0,500   

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного 

транспорту 

-   -   

1241.3 Будівлі міського електротранспорту -   -   

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного 

транспорту 

-   -   

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані 

з ними будівлі 

-   -   

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг -   -   

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного 

мовлення, телефонних станцій, 
телекомунікаційних центрів тощо 

0,500   0,500   

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні, 

трамвайні та тролейбусні депо 
-   -   

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші 0,500   0,500   

1242 Гаражі 

1242.1 Гаражі наземні 0,300   0,300   

1242.2 Гаражі підземні 0,300   0,300   

1242.3 Стоянки автомобільні криті 0,200   0,200   

1242.4 Навіси для велосипедів 0,200   0,200   

125 Будівлі промислові та склади 

1251 Будівлі промислові5 

1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та 
металообробної промисловості5 

0,100   0,100   

1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5 
0,100   0,100   



6 
 

 
Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 
 

код2 

 
 

найменування2 

для юридичних 

осіб 

 

для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної 
промисловості5 

0,100 
  

0,100 
  

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5 
0,100   0,100   

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5 
0,100   0,100   

1251.6 Будівлі підприємств медичної та 
мікробіологічної промисловості5 

0,100   0,100   

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної 
та целюлозно-паперової промисловості5 

0,100 
  

0,100 
  

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії, 
будівельних матеріалів та виробів, скляної та 
фарфоро-фаянсової промисловості5 

 
0,100 

   
0,100 

  

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв, 
включаючи поліграфічне5 

0,100 
  0,100   

1252 Резервуари, силоси та склади 

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу 0,300   0,300   

1252.2 Резервуари та ємності інші 0,300   0,300   

1252.3 Силоси для зерна 0,200   0,200   

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих 

матеріалів 

0,200   0,200   

1252.5 Склади спеціальні товарні 
0,200   0,200   

1252.6 Холодильники 
0,200   0,200   

1252.7 Складські майданчики 
0,200   0,200   

1252.8 Склади універсальні 
0,200   0,200   

1252.9 Склади та сховища інші5 
0,200   0,200   

126 Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого 

призначення 

1261 Будівлі для публічних виступів 

1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали 
0,200   0,200   

1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для 

публічних виступів 

0,200   0,200   

1261.3 Цирки 0,100   0,100   
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Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 
 

код2 

 
 

найменування2 

для юридичних 

осіб 

 

для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1261.4 Казино, ігорні будинки 1,500   1,500   

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки 
0,200   0,200   

1261.9 Будівлі для публічних виступів інші 
0,200   0,200   

1262 Музеї та бібліотеки 

1262.1 Музеї та художні галереї5 
0,100   0,100   

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5 
0,100   0,100   

1262.3 Технічні центри 
0,100   0,100   

1262.4 Планетарії5 
0,100   0,100   

1262.5 Будівлі архівів5 
0,100   0,100   

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5 
0,100   0,100   

1263 Будівлі навчальних та дослідних закладів 

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектно- 
вишукувальних установ 

0,100 
  

0,100 
  

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів 0,100   0,100   

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних 
закладів5 

0,000   0,000   

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних 
закладів5 

0,000   0,000   

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних 
навчальних закладів5 

0,000   0,000   

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для 
дітей з особливими потребами5 

0,000   0,000   

1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки 
0,100   0,100   

1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, 

обсерваторій5 

0,100   0,100   

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів 

інші5 

0,100   0,100   

1264 Будівлі лікарень та оздоровчих закладів 

1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального 

обслуговування, навчальних закладів5 

0,000   0,000   
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Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 
 

код2 

 
 

найменування2 

для юридичних 

осіб 

 

для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1264.2 Лікарні профільні, диспансери5 
0,000   0,000   

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри, 

пологові будинки5 

0,000   0,000   

1264.4 Поліклініки, пункти медичного 

обслуговування та консультації5 

0,000   0,000   

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та 

Збройних Сил5 

0,000   0,000   

1264.6 Санаторії, профілакторії та центри 

функціональної реабілітації5 

0,000   0,000   

1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та 

оздоровчі інші5 

0,100   0,100   

1265 Зали спортивні5 

1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні, 

тенісні тощо 

0,100   0,100   

1265.2 Басейни криті для плавання 
0,100   0,100   

1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті 
0,100   0,100   

1265.4 Манежі легкоатлетичні 
0,100   0,100   

1265.5 Тири 
0,100   0,100   

1265.9 Зали спортивні інші 
0,100   0,100   

127 Будівлі нежитлові інші 

1271 Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного 
господарства5 

1271.1 Будівлі для тваринництва5 
0,200   0,200   

1271.2 Будівлі для птахівництва5 
0,200   0,200   

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5 
0,200   0,200   

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5 
0,200   0,200   

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та 
виноробства5 

0,200   0,200   

1271.6 Будівлі тепличного господарства5 
0,200   0,200   
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Класифікація будівель та споруд2 

Ставки податку3 за 1 кв. метр 

(відсотків розміру мінімальної 

заробітної плати) 

 
 

код2 

 
 

найменування2 

для юридичних 

осіб 

 

для фізичних осіб 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1 

зона4 

2 

зона4 

3 

зона4 

1271.7 Будівлі рибного господарства5 
0,200   0,200   

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та 
звірівництва5 

0,200   0,200   

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення 
інші5 

0,200   0,200   

1272 Будівлі для культової та релігійної діяльності5 

1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги 
тощо5 

0,000   0,000   

1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали 
0,000   0,000   

1272.3 Цвинтарі та крематорії5 
0,000   0,000   

1273 Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5 

1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5 
0,000   0,000   

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні 
місця, що охороняються державою5 

0,000   0,000   

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, 
статуї5 

0,000   0,000   

1274 Будівлі інші, не класифіковані раніше5 

1274.1 Казарми Збройних Сил5 
0,100   0,100   

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5 
0,100   0,100   

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та 
слідчих ізоляторів5 

0,100   0,100   

1274.4 Будівлі лазень та пралень 
0,100   0,100   

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів 
0,100   0,100   

 

1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими 

додатками. 
2 Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного 

класифікатора будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. 

№ 507. 
3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з 

трьома (у разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 
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4 У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки 

встановлюються залежно від зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”. 
5 Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

відповідно до норм підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України. 
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Додаток 1 

до Положення про оподаткування 

податком на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки 

 
ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 

266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати 

податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1 

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення 

ради: 
 

Код області 

 
Код 

району 

 
Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно- 

територіальної одиниці або населеного 

пункту, або території об’єднаної 
територіальної громади 

07 10 
2123286301 

2123282501 

2123283001 

2123283002 

2123283003 

2123284001 

2123284501 

2123284502 

2123284503 

2123284504 

2123285001 

2123285002 

2123285501 

2123285502 

2123285503 

2123286201 

2123286202 

с.Турї Ремети 

с.Вільшинки 

с.Порошково 

с.Маюрки 

с.Мокра 

с.Туриця 

с.Турички 

с.Липовець 

с.Лікіцари 

с.Лумшори 

с.Тур'я- Бистра 

с.Свалявка 

с.Тур'я Пасіка 

с.Завбуч 

с.Раково 

с.Тур'я Поляна 

с.Полянська Гута 

 

Особи, на яких поширюється дія Закону України "Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у 

власності яких перебувають об'єкти житлової нерухомості, в 

тому числі їх частки (пільга застосовується лише для одного 

об’єкта житлової нерухомості на одну особу вказаної 

категорії) 

 

 
100 

Особи з інвалідністю І-ої групи, у власності яких 

перебувають об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх 

частки (пільга застосовується лише для одного об’єкта 

житлової нерухомості на одну особу вказаної категорії) 

 
100 
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Комунальні   підприємства, установи та організації, 

засновником яких є Тур'є-Реметівська сільська рада 

100 

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, 

пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України. 
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Додаток 2 

до рішення Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

від 2021 року №   
 

 

Положення про оподаткування транспортним податком 

 

1. Платники податку 

1.1. Платники транспортного податку визначені пунктом 267.1 статті 

267 Податкового кодексу України. 

 

2. Об’єкт оподаткування 

2.1. Об’єкт оподаткування визначені пунктом 267.2 статті 267 

Податкового кодексу України. 

 

3. База оподаткування 

3.1. База оподаткування визначена пунктом 267.3 статті 267 

Податкового кодексу України. 

 

4. Ставка податку 

4.1. Ставка податку встановлюється відповідно до пункту 267.4 статті 

267 Податкового кодексу України. 

 

5. Порядок обчислення та сплати податку 

5.1. Порядок обчислення та сплати податку регулюється пунктом 267.6 

статті 267 Податкового кодексу України. 

5.2. Порядок сплати транспортного податку врегульований пунктом 

267.7 статті 267 Податкового кодексу України. 

 

6. Податковий період 

6.1. Згідно пункту 267.5 статті 267 Податкового кодексу України 

базовий податковий (звітний) період дорівнює календарному року. 

 

7. Строки сплати податку 

7.1. Транспортний податок сплачується згідно пункту 267.8 статті 267 

Податкового кодексу України. 
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Додаток 3 

до рішення Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

від 2021 року № _ 

Положення про оподаткування земельним податком 

1. Платники земельного податку 

1.1. Платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового 

кодексу України. 

2. Об’єкти оподаткування 

2.1. Об’єкти оподаткування земельним податком визначені статтею 270 

Податкового кодексу України. 

3. База оподаткування земельним податком 

3.1. Базу оподаткування земельним податком визначено пунктом 271.1 

статті 271 Податкового кодексу України. 

4. Ставки земельного податку 

4.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативно- 

грошову оцінку яких проведено та не проведено у відсотках до нормативної 

грошової оцінки, визначено у додатку 1 «Ставки земельного податку» до цього  

Положення. 

5. Податковий період 

5.1. Базовий податковий (звітний) період для сплати земельного 

податку визначено статтею 285 Податкового кодексу України. 

6. Пільги щодо сплати земельного податку 

6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб 

встановлюються згідно статті 281 Податкового кодексу України. 

6.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб 

встановлюються згідно статті 282 Податкового кодексу України. 

6.3. Не сплачується податок за земельні ділянки зазначені в статті 283 

Податкового кодексу України. 

6.4. Особливості оподаткування земельним податком викладені в статті 284 

Податкового кодексу України. 

6.5. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб поданих сільською 

радою у межах норм пункту 284.1 с.284 Податкового кодексу України, 

визначено у додатку 2 «Пільги зі сплати земельного податку». 

7. Порядок обчислення земельного податку та строки подання звітності 

7.1. Порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286 

Податкового кодексу України. Строк та порядок подання звітності про 

обчислення і сплату податків визначені статтею 286 Податкового кодексу 

України. 

8. Строки та порядок сплати земельного податку 

8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю 

згідно статей 286 та 287 Податкового кодексу України. 
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9. Індексація нормативної грошової оцінки земель 

9.1. Індексація нормативної грошової оцінки земель врегульована 

статтею 289 Податкового кодексу України. 
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Додаток 1 

до Положення про оподаткування 

земельним податком 

 
 

СТАВКИ 

земельного податку1 

Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 
 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення 

ради: 

 
Код області 

 

Код 
району 

 

Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 

одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

07 10 
2123286301 

2123282501 

2123283001 

2123283002 

2123283003 

2123284001 

2123284501 

2123284502 

2123284503 

2123284504 

2123285001 

2123285002 

2123285501 

2123285502 

2123285503 

2123286201 

2123286202 

с.Турї Ремети 

с.Вільшинки 

с.Порошково 

с.Маюрки 

с.Мокра 

с.Туриця 

с.Турички 

с.Липовець 

с.Лікіцари 

с.Лумшори 

с.Тур'я- Бистра 

с.Свалявка 

с.Тур'я Пасіка 

с.Завбуч 

с.Раково 

с.Тур'я Поляна 

с.Полянська Гута 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

 
код2 

 
найменування2 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

01 Землі сільськогосподарського призначення 

01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 
виробництва4 

1,000 1,000 2,000 2,000 

01.02 Для ведення фермерського господарства4 1,000 1,000 2,000 2,000 

01.03 Для ведення особистого селянського 
господарства4 

1,000 1,000 4,000 4,000 

01.04 Для ведення підсобного сільського 
господарства4 

1,000 1,000 4,000 4,000 

01.05 Для індивідуального садівництва4 1,000 1,000 4,000 4,000 

01.06 Для колективного садівництва4 1,000 1,000 4,000 4,000 

01.07 Для городництва4 1,000 1,000 2,000 2,000 

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4 1,000 1,000 2,000 2,000 

01.09 Для дослідних і навчальних цілей 1,000 1,000 3,000 3,000 

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення 
сільського господарства 

1,000 1,000 3,000 3,000 

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві 1,000 1,000 3,000 3,000 

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових 
ринків сільськогосподарської продукції 

1,000 1,000 3,000 3,000 

01.13 Для іншого сільськогосподарського 
призначення 

1,000 1,000 3,000 3,000 

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

1,000 1,000 1,000 1,000 

02 Землі житлової забудови 

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового 
будинку, господарських будівель і споруд 
(присадибна ділянка)4 

 
0,070 

 
0,070 

 
5,000 

 
5,000 

02.02 Для колективного житлового будівництва4 0,070 0,070 5,000 5,000 

02.03 Для будівництва і обслуговування 
багатоквартирного житлового будинку 

0,070 0,070 5,000 5,000 



18 
 

 

 
 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

 
код2 

 
найменування2 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель 
тимчасового проживання 

0,070 0,070 5,000 5,000 

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів 0,100 0,100 5,000 5,000 

02.06 Для колективного гаражного будівництва 0,100 0,100 5,000 5,000 

02.07 Для іншої житлової забудови 0,100 0,100 5,000 5,000 

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

0,100 0,100 1,000 1,000 

03 Землі громадської забудови 

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель 
органів державної влади та місцевого 
самоврядування4 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів освіти4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів охорони здоров’я та соціальної 
допомоги4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

03.04 Для будівництва та обслуговування будівель 
громадських та релігійних організацій4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

03.05 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів культурно-просвітницького 
обслуговування4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель 
екстериторіальних організацій та органів4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель 
торгівлі 

2,000 

12,00* 

2,000 

12,00* 

5,000 5,000 

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
туристичної інфраструктури та закладів 
громадського харчування 

2,000 

12,00* 

2,000 
 

12,00* 

 

3,000 
 

3,000 

03.09 Для будівництва та обслуговування будівель 

кредитно-фінансових установ 
3,000 

12,00* 

3,000 

12,00* 

5,000 5,000 

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель 
ринкової інфраструктури 

2,000 

12,00* 

2,000 

12,00* 

5,000 5,000 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

 
код2 

 
найменування2 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і 
споруд закладів науки 

0,100 0,100 1,000 1,000 

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів комунального обслуговування 

0,100 0,100 1,000 1,000 

03.13 Для будівництва та обслуговування будівель 
закладів побутового обслуговування 

1,000 

12,00* 

1,000 

12,00* 

1,000 1,000 

03.14 Для розміщення та постійної діяльності 
органів ДСНС4 

0,100 0,100 1,000 1,000 

03.15 Для будівництва та обслуговування інших 
будівель громадської забудови 

0,100 0,100 1,000 1,000 

03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

04 Землі природно-заповідного фонду 

04.01 Для збереження та використання біосферних 
заповідників 

0,100 0,100 0,100 0,100 

04.02 Для збереження та використання природних 
заповідників4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

04.03 Для збереження та використання національних 
природних парків4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

04.04 Для збереження та використання ботанічних 
садів4 

0,100 0,100 0,100 0,100 

04.05 Для збереження та використання зоологічних 
парків 0,100 0,100 0,100 0,100 

04.06 Для збереження та використання 
дендрологічних парків 0,100 0,100 0,100 0,100 

04.07 Для збереження та використанняпарків - 
пам’яток садово-паркового мистецтва 

0,100 0,100 0,100 0,100 

04.08 Для збереження та використання заказників 0,100 0,100 0,100 0,100 

04.09 Для збереження та використання заповідних 
урочищ 0,100 0,100 0,100 0,100 

04.10 Для збереження та використання пам’яток 
природи 

0,100 0,100 0,100 0,100 

04.11 Для збереження та використання регіональних 
ландшафтних парків 

0,100 0,100 0,100 0,100 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

 
код2 

 
найменування2 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

05 Землі іншого природоохоронного призначення 

 
06 

Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які 
використовуються або можуть використовуватися 
для профілактики захворювань і лікування людей) 

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторно- 
оздоровчих закладів4 

1,000 

10,00* 

1,000 

10,00* 

2,000 2,000 

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних 
ресурсів 1,000 1,000 1,000 1,000 

06.03 Для інших оздоровчих цілей 1,000 1,000 1,000 1,000 

06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

07 Землі рекреаційного призначення 

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів 
рекреаційного призначення4 

2,000 

10,00* 

2,000 

10,00* 

 

5,000 

 

5,500 

 

 

07.02 

 
Для будівництва та обслуговування об’єктів 
фізичної культури і спорту4 

 

 
1,000 

 

 
1,000 

 

 
2,000 

 

 
2,000 

07.03 Для індивідуального дачного будівництва 2,000 2.000 5,000 5,000 

07.04 Для колективного дачного будівництва 2,000 2.000 5,000 5,000 

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

08 Землі історико-культурного призначення 

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної 
спадщини 

0,100 0,100 0,100 0,100 

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних 
закладів 

0,100 0,100 0,100 0,100 

08.03 Для іншого історико-культурного призначення 0,100 0,100 0,100 0,100 

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

09 Землі лісогосподарського призначення 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

 
код2 

 
найменування2 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

09.01 Для ведення лісового господарства і 
пов’язаних з ним послуг 

0,100 0,100 0,100 0,100 

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення 0,100 0,100 0,100 0,100 

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

 

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

 

0,100 

10 Землі водного фонду 

10.01 Для експлуатації та догляду за водними 
об’єктами 

0,300 0,300 0,300 0,300 

10.02 Для облаштування та догляду за 
прибережними захисними смугами 

0,300 0,300 0,300 0,300 

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами 
відведення 

0,300 0,300 0,300 0,300 

10.04 Для експлуатації та догляду за 
гідротехнічними, іншими водогосподарськими 
спорудами і каналами 

 
0,300 

 
0,300 

 
0,300 

 
0,300 

10.05 Для догляду за береговими смугами водних 
шляхів 

0,300 0,300 0,300 0,300 

10.06 Для сінокосіння 0,100 0,100 0,100 0,100 

10.07 Для рибогосподарських потреб 1,000 1,000 5,000 5,000 

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб, 
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей 

1,000 1,000 3,000 3,000 

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт 0,100 0,100 0,100 0,100 

10.10 Для будівництва та експлуатації 
гідротехнічних, гідрометричних та лінійних 
споруд 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та 
інших лікувально-оздоровчих закладів у межах 
прибережних захисних смуг морів, морських 
заток і лиманів 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

 

1,000 

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

 
0,100 

11 Землі промисловості 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

 
код2 

 
найменування2 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

11.01 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємствами, що пов’язані з користуванням 
надрами 

1,000 

10,00* 

1,000 

10,00* 

5,000 5,000 

11.02 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
підприємств переробної, машинобудівної та 
іншої промисловості 

1,000 

10,00* 

1,000 

10,00* 

5,000 5,000 

11.03 Для розміщення та експлуатації основних, 

підсобних і допоміжних будівель та споруд 
будівельних організацій та підприємств 

1,000 

10,00* 

1,000 

10,00* 

5,000 5,000 

11.04 Для розміщення та експлуатації основних, 
підсобних і допоміжних будівель та споруд 
технічної інфраструктури (виробництва та 
розподілення газу, постачання пари та гарячої 
води, збирання, очищення та розподілення 
води) 

1,000 

10,00* 

1,000 

10,00* 

5,000 5,000 

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

1,000 1,000 1,000 1,000 

12 Землі транспорту 

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд залізничного транспорту 

- - - - 

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд морського транспорту 

- - - - 

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд річкового транспорту 

- - - - 

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд автомобільного транспорту та 
дорожнього господарства4 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд авіаційного транспорту 

- - - - 

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів 
трубопровідного транспорту 

1,000 1,000 5,000 5,000 

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд міського електротранспорту 

- - - - 



23 
 

 

 
 

Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

 
код2 

 
найменування2 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд додаткових транспортних послуг та 
допоміжних операцій 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і 
споруд іншого наземного транспорту 

1,000 1,000 1,000 1,000 

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

 
1,000 

13 Землі зв’язку 

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і 
споруд телекомунікацій 

3,000 

10,00* 

3,000 

10,00* 

 

5,000 

 

5,000 

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та 
споруд об’єктів поштового зв’язку 

1,000 1,000 5,000 5,000 

13.03 Для розміщення та експлуатації інших 
технічних засобів зв’язку 

3,000 

10,00* 

3,000 

10,00* 

5,000 5,000 

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

1,000 1,000 1,000 1,000 

14 Землі енергетики 

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів 
енергогенеруючих підприємств, установ і 
організацій 

 
3,000 

10,00* 

 
3,000 

10,00* 

 

5,000 

 

5,000 

14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та 
обслуговування будівель і споруд об’єктів 
передачі електричної та теплової енергії 

3,000 

10,00* 

3,000 

10,00* 

 
5,000 

 
5,000 

14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

3,000 

10,00* 

3,000 

10,00* 

5,000 5,000 

15 Землі оборони 

15.01 Для розміщення та постійної діяльності 
Збройних Сил4 

0,010 - 0,010 - 
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Вид цільового призначення земель2 

Ставки податку3 
(відсотків нормативної грошової оцінки) 

за земельні ділянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких 
проведено 

(незалежно від 
місцезнаходження) 

за земельні діялянки, 
нормативну грошову 

оцінку яких не 
проведено 

 
код2 

 
найменування2 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

для 
юридичних 

осіб 

для 
фізичних 

осіб 

15.02 Для розміщення та постійної діяльності 
військових частин (підрозділів) Національної 
гвардії4 

 
0,010 

 
- 

 
0,010 

 
- 

15.03 Для розміщення та постійної діяльності 
Держприкордонслужби4 

0,010 
- 

0,010 
- 

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4 0,010 
- 

0,010 
- 

15.05 Для розміщення та постійної діяльності 
Держспецтрансслужби4 

0,010 
- 

0,010 
- 

15.06 Для розміщення та постійної діяльності 
Служби зовнішньої розвідки4 

0,010 
- 

0,010 
- 

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших, 
утворених відповідно до законів, військових 
формувань4 

0,010 
 

- 
0,010 

 
- 

15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для 
збереження та використання земель природно- 
заповідного фонду 

0,010 
 

- 
0,010 

 
- 

16 Землі запасу - - - - 

17 Землі резервного фонду - - - - 

18 Землі загального користування4 - - - - 

19 Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження 
та використання земель природно-заповідного 
фонду 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

* ставка податку за земельні ділянки, нормативну оцінку яких проведено, які перебувають в постійному 

користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності). 

 
1 У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів 

адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими 
додатками. 

2 Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення 

земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548. 

3 Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 

30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у 

разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми. 

4 Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися 

повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283 

Податкового кодексу України. 
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Додаток 2 

до Положення про оподаткування 

земельним податком 

 

ПЕРЕЛІК 

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно 

до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України, 

із сплати земельного податку 

 

Пільги вводяться в дію з 01 січня 2022 року. 

Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або 

території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення 

ради: 
 

Код 
області 

 

Код 
району 

 

Код згідно з 
КОАТУУ 

Найменування адміністративно-територіальної 
одиниці або населеного пункту, або території 

об’єднаної територіальної громади 

07 10 2123286301 

2123282501 

2123283001 

2123283002 

2123283003 

2123284001 

2123284501 

2123284502 

2123284503 

2123284504 

2123285001 

2123285002 

2123285501 

2123285502 

2123285503 

2123286201 

2123286202 

с.Турї Ремети 

с.Вільшинки 

с.Порошково 

с.Маюрки 

с.Мокра 

с.Туриця 

с.Турички 

с.Липовець 

с.Лікіцари 

с.Лумшори 

с.Тур'я- Бистра 

с.Свалявка 

с.Тур'я Пасіка 

с.Завбуч 

с.Раково 

с.Тур'я Поляна 

с.Полянська Гута 
 
 

 
Група платників, категорія/цільове призначення 

земельних ділянок 

Розмір пільги 

(відсотків суми 

податкового 

зобов’язання за рік) 

1. Заклади, установи та організації, які повністю 

утримуються за рахунок коштів державного бюджету та 

бюджету Тур'є-Реметівської сільської ради 

03. Землі громадської забудови. 

03.01. Для будівництва та обслуговування будівель 

державної влади та місцевого самоврядування 

 

 
100 

2. Комунальні підприємства, установи та організації 
засновником яких є Тур'є-Реметівська сільська рада 

100 
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03. Землі громадської забудови  

1 Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, 

статей 281 і 282 Податкового кодексу України. 
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Додаток 4 

до рішення Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

від 2021 року № 
 

Положення про оподаткування єдиним податком 

 

1. Платники податку 

1.1. Платників єдиного податку визначено статтею 291 Податкового 

кодексу України. 

2. Об’єкт та база оподаткування 

2.1. Об’єкт та база оподаткування для платників першої та другої груп 

єдиного податку визначається статтею 292 Податкового кодексу України. 

 

3. Ставки податку 

3.1. Встановлення ставок єдиного податку та особливості їх 

застосування регулюються статтею 293 Податкового кодексу України. 

3.2. Фіксовані ставки єдиного податку, які застосовують спрощену 

систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої 

груп платників єдиного податку, визначених в пунктах 293.1, 293.2 статті 293 

Податкового кодексу України, встановлюються з розрахунку на календарний 

місяць в таких розмірах: 

- для першої групи платників єдиного податку згідно з Додатком 1 до 

цього Положення; 

- для другої групи платників єдиного податку згідно з Додатком 2 до 

цього Положення. 

4. Податковий (звітний) період 

4.1. Податковий (звітний) період для платників єдиного податку першої 

та другої груп визначено пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу 

України. 

5. Порядок обчислення податку 

5.1. Порядок обчислення податку визначено пунктами 295.2, 295.5 та 

295.8 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей, 

визначених статтею 297 Податкового кодексу України. 

6. Строк та порядок сплати податку 

6.1. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 295.1, 295.4, 

295.6, 295.7 статті 295 Податкового кодексу України. 

7. Строк та порядок подання звітності 

7.1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати 

податку платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового 

кодексу України, з урахуванням особливостей визначених статтею 297 

Податкового кодексу України. 
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Додаток 1 

до Положення про оподаткування 

єдиним податком 

 
Фіксовані ставки 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

I групи платників єдиного податку 
 

 

 

 

 
Код 

КВЕД ДК 
009:2010 

 

 

 

 

 

 
Види господарської діяльності 

Фіксована ставка 
податку, % для 

платників I групи 

(у відсотках до 

розміру 
прожиткового 

мінімуму для 

працездатних осіб, 
встановленого 

законом на 01 

січня податкового 

(звітного) року, з 
розрахунку на 

календарний 
місяць 

1 2 3 

 Роздрібний продаж товарів з торговельних місць  

47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 10 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних 
товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових 

виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж 

пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність 
фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових 
вин) 

10 

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 

10 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 10 
 Побутові послуги населенню  

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 10 

13.9 *Виробництво інших текстильних виробів 10 

13.91 *Виробництво трикотажного полотна 10 
13.92 *Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 10 

13.93 *Виробництво килимів і килимових виробів 10 

13.94 *Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 10 

13.95 *Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім 
одягу 

10 

14 *Виробництво одягу 10 

14.1 *Виробництво одягу, крім хутряного 10 

14.11 *Виробництво одягу зі шкіри 10 

14.12 *Виробництво робочого одягу 10 

14.13 *Виробництво іншого верхнього одягу 10 

14.14 *Виробництво спіднього одягу 10 

14.19 *Виробництво іншого одягу й аксесуарів 10 
1 2 3 

14.2 *Виготовлення виробів із хутра 10 

14.20 *Виготовлення виробів із хутра 10 
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14.3 *Виробництво трикотажного та в’язаного одягу 10 

14.31 *Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 10 

14.39 *Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 10 

15 *Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 10 

15.1 *Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, 
сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 

10 

15.11 *Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 10 

15.12 *Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

10 

15.20 *Виробництво взуття 10 

16.23 *Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і 
столярних виробів 

10 

16.24 *Виробництво дерев’яної тари 10 

16.29 *Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з 
корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

10 

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 10 

45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10 

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 10 

74.2 Діяльність у сфері фотографії 10 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 10 

77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 

77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 10 

77.22 Прокат відеозаписів і дисків 10 

77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 

81.2 Діяльність із прибирання 10 

81.21 Загальне прибирання будинків 10 

81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів 10 

95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 
приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

10 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 10 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 10 

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 10 

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 10 

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 10 

96 Надання інших індивідуальних послуг 10 

96.0 Надання інших індивідуальних послуг 10 

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 10 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси (крім салони краси) 10 

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 10 

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 10 

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. *(послуги домашньої 
прислуги та послуги, пов’язані з очищенням та прибиранням 
приміщень за індивідуальним замовленням) 

10 

Інші види господарської діяльності, які не ввійшли до даного переліку, крім тих, 
здійснення яких заборонено спрощеною системою 

10 

* виготовлення за індивідуальним замовленням; 
У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань 

 

Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу україни або Класифікації 
видів економічної діяльності – зміни до кодів та найменування зазначеного переліку застосовуються 

відповідно. 
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Додаток 2 

До Положення про оподаткування 

єдиним податком 

 
Фіксовані ставки 

єдиного податку для фізичних осіб-підприємців 

ІI групи платників єдиного податку 
 

 

 

 

 

 

 
Код 

КВЕД ДК 

009:2010 

 

 

 

 

 

 
Види господарської діяльності 

Фіксована ставка 

податку, % для 

платників II групи 
(у відсотках до 

розміру 

мінімальної 

заробітної плати, 

встановленої 
законом на 01 

січня податкового 

(звітного) року, з 
розрахунку на 

календарний 

місяць) 

1 2 3 

01 Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними 
послуг 

20 

01.1 Вирощування однорічних і дворічних культур 20 

01.11 Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і насіння 
олійних культур 

20 

01.12 Вирощування рису 20 

01.13 Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і 

бульбоплодів 

20 

01.14 Вирощування цукрової тростини 20 

01.16 Вирощування прядивних культур 20 

01.19 Вирощування інших однорічних і дворічних культур 20 

01.2 Вирощування багаторічних культур 20 

01.21 Вирощування винограду 20 

01.22 Вирощування тропічних і субтропічних фруктів 20 

01.23 Вирощування цитрусових 20 

01.24 Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів 20 

01.25 Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів 20 

01.26 Вирощування олійних плодів 20 

01.27 Вирощування культур для виробництва напоїв 20 

01.28 Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур 20 

01.29 Вирощування інших багаторічних культур 20 

01.3 Відтворення рослин 20 

01.30 Відтворення рослин 20 

01.4 Тваринництво 20 

01.41 Розведення великої рогатої худоби молочних порід 20 
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1 2 3 

01.42 Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів 20 

01.43 Розведення коней та інших тварин родини конячих 20 

01.44 Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих 20 

01.45 Розведення овець і кіз 20 

01.46 Розведення свиней 20 

01.47 Розведення свійської птиці 20 

01.49 Розведення інших тварин 20 

01.5 Змішане сільське господарство 20 

01.50 Змішане сільське господарство 20 

01.6 Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна 
діяльність 

20 

01.61 Допоміжна діяльність у рослинництві 20 

01.62 Допоміжна діяльність у тваринництві 20 

01.63 Післяурожайна діяльність 20 

01.64 Оброблення насіння для відтворення 20 

01.7 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними 
послуг 

20 

01.70 Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними 

послуг 

20 

02 Лісове господарство та лісозаготівлі 20 

02.1 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

02.10 Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві 20 

02.2 Лісозаготівлі 20 

02.20 Лісозаготівлі 20 

02.3 Збирання дикорослих недеревних продуктів 20 

02.30 Збирання дикорослих недеревних продуктів 20 

02.4 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 20 

02.40 Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві 20 

03 Рибне господарство 20 

03.1 Рибальство 20 

03.11 Морське рибальство 20 

03.12 Прісноводне рибальство 20 

03.2 Рибництво (аквакультура) 20 

03.21 Морське рибництво (аквакультура) 20 

03.22 Прісноводне рибництво (аквакультура) 20 

10 Виробництво харчових продуктів 20 

10.1 Виробництво м’яса та м’ясних продуктів 20 

10.11 Виробництво м’яса 20 

10.12 Виробництво м’яса свійської птиці 20 

10.13 Виробництво м’ясних продуктів 20 

10.2 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 20 

10.20 Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків 20 

10.3 Перероблення та консервування фруктів і овочів 20 

10.31 Перероблення та консервування картоплі 20 

10.32 Виробництво фруктових і овочевих соків 20 
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10.39 Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів 20 

10.4 Виробництво олії та тваринних жирів 20 

1 2 3 

10.41 Виробництво олії та тваринних жирів 20 

10.42 Виробництво маргарину і подібних харчових жирів 20 

10.5 Виробництво молочних продуктів 20 

10.51 Перероблення молока, виробництво масла та сиру 20 

10.52 Виробництво морозива 20 

10.6 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості, 

крохмалів і крохмальних продуктів 

20 

10.61 Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості 20 

10.62 Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів 20 

10.7 Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів 20 

10.71 Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво 

борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого 

зберігання 

20 

10.72 Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних 
кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання 

20 

10.73 Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів 20 

10.8 Виробництво інших харчових продуктів 20 

10.81 Виробництво цукру 20 

10.82 Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів 20 

10.83 Виробництво чаю та кави 20 

10.84 Виробництво прянощів і приправ 20 

10.85 Виробництво готової їжі та страв 20 

10.86 Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів 20 

10.89 Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у. 20 

10.9 Виробництво готових кормів для тварин 20 

10.91 Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах 20 

10.92 Виробництво готових кормів для домашніх тварин 20 

13 Текстильне виробництво 20 

13.1 Підготування та прядіння текстильних волокон 20 

13.10 Підготування та прядіння текстильних волокон 20 

13.2 Ткацьке виробництво 20 

13.20 Ткацьке виробництво 20 

13.3 Оздоблення текстильних виробів 20 

13.30 Оздоблення текстильних виробів 20 

13.9 Виробництво інших текстильних виробів 20 

13.91 Виробництво трикотажного полотна 20 

13.92 Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу 20 

13.93 Виробництво килимів і килимових виробів 20 

13.94 Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток 20 

13.95 Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім 

одягу 

20 

13.96 Виробництво інших текстильних виробів технічного та промислового 

призначення 

20 
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13.99 Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у. 20 

14 Виробництво одягу 20 

14.1 Виробництво одягу, крім хутряного 20 

14.11 Виробництво одягу зі шкіри 20 

14.12 Виробництво робочого одягу 20 

1 2 3 

14.13 Виробництво іншого верхнього одягу 20 

14.14 Виробництво спіднього одягу 20 

14.19 Виробництво іншого одягу й аксесуарів 20 

14.2 Виготовлення виробів із хутра 20 

14.20 Виготовлення виробів із хутра 20 

14.3 Виробництво трикотажного та в’язаного одягу 20 

14.31 Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів 20 

14.39 Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу 20 

15 Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів 20 

15.1 Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів, 
сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра 

20 

15.11 Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра 20 

15.12 Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі 
шкіри та інших матеріалів 

20 

15.2 Виробництво взуття 20 

15.20 Виробництво взуття 20 

16 Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка, 

крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних матеріалів 
для плетіння 

20 

16.1 Лісопильне та стругальне виробництво 20 

16.10 Лісопильне та стругальне виробництво 20 

16.2 Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних 
матеріалів для плетіння 

20 

16.21 Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону 20 

16.22 Виробництво щитового паркету 20 

16.23 Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних 

виробів 

20 

16.24 Виробництво дерев’яної тари 20 

16.29 Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з корка, 
соломки та рослинних матеріалів для плетіння 

20 

17 Виробництво паперу та паперових виробів 20 

17.1 Виробництво паперової маси, паперу та картону 20 

17.11 Виробництво паперової маси 20 

17.12 Виробництво паперу та картону 20 

17.2 Виготовлення виробів з паперу та картону 20 

17.21 Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної 
тари 

20 

17.22 Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та 

санітарно-гігієнічного призначення 

20 

17.23 Виробництво паперових канцелярських виробів 20 

17.24 Виробництво шпалер 20 
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17.29 Виробництво інших виробів з паперу та картону 20 

18 Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації 20 

18.1 Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг 20 

18.11 Друкування газет 20 

18.12 Друкування іншої продукції 20 

18.13 Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних 
послуг 

20 

1 2 3 

18.14 Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею 
послуг 

20 

18.2 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 20 

18.20 Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення 20 

20 Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції 20 

20.1 Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук, 
пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах 

20 

20.12 Виробництво барвників і пігментів 20 

20.13 Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин 20 

20.14 Виробництво інших основних органічних хімічних речовин 20 

20.15 Виробництво добрив і азотних сполук 20 

20.2 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 20 

20.20 Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції 20 

20.3 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та 
мастик 

20 

20.30 Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та 
мастик 

20 

20.4 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та 
полірування, парфумних і косметичних засобів 

20 

20.41 Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та 
полірування 

20 

20.42 Виробництво парфумних і косметичних засобів 20 

20.5 Виробництво іншої хімічної продукції 20 

20.52 Виробництво клеїв 20 

20.53 Виробництво ефірних олій 20 

20.59 Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у. 20 

20.6 Виробництво штучних і синтетичних волокон 20 

20.60 Виробництво штучних і синтетичних волокон 20 

22 Виробництво гумових і пластмасових виробів 20 

22.1 Виробництво гумових виробів 20 

22.19 Виробництво інших гумових виробів 20 

22.2 Виробництво пластмасових виробів 20 

22.21 Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас 20 

22.22 Виробництво тари з пластмас 20 

22.23 Виробництво будівельних виробів із пластмас 20 

22.29 Виробництво інших виробів із пластмас 20 

23 Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції 20 

23.1 Виробництво скла та виробів зі скла 20 
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23.11 Виробництво листового скла 20 

23.12 Формування й оброблення листового скла 20 

23.13 Виробництво порожнистого скла 20 

23.14 Виробництво скловолокна 20 

23.19 Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі 
технічних 

20 

23.3 Виробництво будівельних матеріалів із глини 20 

23.31 Виробництво керамічних плиток і плит 20 

23.32 Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із 

випаленої глини 

20 

23.4 Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки 20 

1 2 3 

23.41 Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів 20 

23.42 Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів 20 

23.43 Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури 20 

23.44 Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення 20 

23.49 Виробництво інших керамічних виробів 20 

23.5 Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей 20 

23.51 Виробництво цементу 20 

23.52 Виробництво вапна та гіпсових сумішей 20 

23.6 Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу 20 

23.61 Виготовлення виробів із бетону для будівництва 20 

23.62 Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва 20 

23.63 Виробництво бетонних розчинів, готових для використання 20 

23.64 Виробництво сухих будівельних сумішей 20 

23.65 Виготовлення виробів із волокнистого цементу 20 

23.69 Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу 20 

23.7 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного 
каменю 

20 

23.70 Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного 

каменю 

20 

24.2 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 20 

24.20 Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі 20 

25 Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання 20 

25.1 Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів 20 

25.11 Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин 
конструкцій 

20 

25.12 Виробництво металевих дверей і вікон 20 

25.2 Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів 20 

25.21 Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення 20 

25.29 Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів 20 

25.3 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 20 

25.30 Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення 20 

25.6 Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне 
оброблення металевих виробів 

20 

25.61 Оброблення металів та нанесення покриття на метали 20 

25.62 Механічне оброблення металевих виробів 20 
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25.7 Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів 

загального призначення 

20 

25.71 Виробництво столових приборів 20 

25.72 Виробництво замків і дверних петель 20 

25.73 Виробництво інструментів 20 

25.9 Виробництво інших готових металевих виробів 20 

25.91 Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів 20 

25.92 Виробництво легких металевих паковань 20 

25.93 Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин 20 

25.94 Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів 20 

25.99 Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у. 20 

26 Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції 20 

26.1 Виробництво електронних компонентів і плат 20 

1 2 3 

26.11 Виробництво електронних компонентів 20 

26.12 Виробництво змонтованих електронних плат 20 

26.2 Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання 20 

26.20 Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання 20 

26.3 Виробництво обладнання зв’язку 20 

26.30 Виробництво обладнання зв’язку 20 

26.4 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для 
приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

20 

26.40 Виробництво електронної апаратури побутового призначення для 
приймання, записування та відтворювання звуку й зображення 

20 

26.52 Виробництво годинників 20 

26.6 Виробництво радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 

20 

26.60 Виробництво радіологічного, електромедичного й 

електротерапевтичного устатковання 

20 

26.7 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 20 

26.70 Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання 20 

26.8 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 20 

26.80 Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних 20 

27 Виробництво електричного устатковання 20 

27.1 Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів, 

електророзподільчої та контрольної апаратури 

20 

27.11 Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів 20 

27.12 Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури 20 

27.2 Виробництво батарей і акумуляторів 20 

27.20 Виробництво батарей і акумуляторів 20 

27.3 Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв 20 

27.31 Виробництво волоконно-оптичних кабелів 20 

27.32 Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і 

кабелів 

20 

27.33 Виробництво електромонтажних пристроїв 20 

27.4 Виробництво електричного освітлювального устатковання 20 

27.40 Виробництво електричного освітлювального устатковання 20 
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27.5 Виробництво побутових приладів 20 

27.51 Виробництво електричних побутових приладів 20 

27.52 Виробництво неелектричних побутових приладів 20 

27.9 Виробництво іншого електричного устатковання 20 

27.90 Виробництво іншого електричного устатковання 20 

28 Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у. 20 

28.1 Виробництво машин і устатковання загального призначення 20 

28.11 Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і 
мотоциклетних двигунів 

20 

28.12 Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання 20 

28.13 Виробництво інших помп і компресорів 20 

28.14 Виробництво інших кранів і клапанів 20 

28.15 Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних 
передач і приводів 

20 

28.2 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення 20 

28.21 Виробництво печей і пічних пальників 20 
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28.22 Виробництво підіймального та вантажно-розвантажувального 
устатковання 

20 

28.23 Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і 
периферійного устатковання 

20 

28.24 Виробництво ручних електромеханічних і пневматичних 
інструментів 

20 

28.25 Виробництво промислового холодильного та вентиляційного 

устатковання 

20 

28.29 Виробництво інших машин і устатковання загального призначення, н. 

в. і. у. 

20 

28.3 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового 

господарства 

20 

28.30 Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового 
господарства 

20 

28.4 Виробництво металообробних машин і верстатів 20 

28.41 Виробництво металообробних машин 20 

28.49 Виробництво інших верстатів 20 

28.9 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення 20 

28.91 Виробництво машин і устатковання для металургії 20 

28.92 Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та 
будівництва 

20 

28.93 Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових 
продуктів і напоїв, перероблення тютюну 

20 

28.94 Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних, 
швейних, хутряних і шкіряних виробів 

20 

28.95 Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та 
картону 

20 

28.96 Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і гуми 20 

28.99 Виробництво інших машин і устатковання спеціального призначення, 
н. в. і. у. 

20 

30 Виробництво інших транспортних засобів 20 
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30.1 Будування суден і човнів 20 

30.11 Будування суден і плавучих конструкцій 20 

30.12 Будування прогулянкових і спортивних човнів 20 

30.2 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 20 

30.20 Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу 20 

30.9 Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у. 20 

30.92 Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок 20 

30.99 Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у. 20 

31 Виробництво меблів 20 

31.0 Виробництво меблів 20 

31.01 Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі 20 

31.02 Виробництво кухонних меблів 20 

31.03 Виробництво матраців 20 

31.09 Виробництво інших меблів 20 

32 Виробництво іншої продукції 20 

32.12 Виробництво ювелірних і подібних виробів * 

*(виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням) 

20 
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32.13 Виробництво біжутерії та подібних виробів 20 

32.2 Виробництво музичних інструментів 20 

32.20 Виробництво музичних інструментів 20 

32.3 Виробництво спортивних товарів 20 

32.30 Виробництво спортивних товарів 20 

32.4 Виробництво ігор та іграшок 20 

32.40 Виробництво ігор та іграшок 20 

32.5 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 20 

32.50 Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів 20 

32.9 Виробництво продукції, н. в. і. у. 20 

32.91 Виробництво мітел і щіток 20 

32.99 Виробництво іншої продукції, н. в. і. у. 20 

33 Ремонт і монтаж машин і устатковання 20 

33.1 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин 
і устатковання 

20 

33.11 Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів 20 

33.12 Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання 
промислового призначення 

20 

33.13 Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного 
устатковання 

20 

33.14 Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання 20 

33.15 Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів 20 

33.16 Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних 
апаратів 

20 

33.17 Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів 20 

33.19 Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання 20 

33.2 Установлення та монтаж машин і устатковання 20 

33.20 Установлення та монтаж машин і устатковання 20 
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35.1 Виробництво, передача та розподілення електроенергії 20 

35.11 Виробництво електроенергії 20 

35.12 Передача електроенергії 20 

35.13 Розподілення електроенергії 20 

35.14 Торгівля електроенергією 20 

35.3 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 20 

35.30 Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря 20 

37 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 20 

37.0 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 20 

37.00 Каналізація, відведення й очищення стічних вод 20 

38 Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів 20 

38.1 Збирання відходів 20 

38.11 Збирання безпечних відходів 20 

38.12 Збирання небезпечних відходів 20 

38.2 Оброблення та видалення відходів 20 

38.21 Оброблення та видалення безпечних відходів 20 

38.22 Оброблення та видалення небезпечних відходів 20 

38.3 Відновлення матеріалів 20 

38.31 Демонтаж (розбирання) машин і устатковання 20 

38.32 Відновлення відсортованих відходів 20 

1 2 3 

39 Інша діяльність щодо поводження з відходами 20 

39.0 Інша діяльність щодо поводження з відходами 20 

39.00 Інша діяльність щодо поводження з відходами 20 

41 Будівництво будівель 20 

41.1 Організація будівництва будівель 20 

41.10 Організація будівництва будівель 20 

41.2 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20 

41.20 Будівництво житлових і нежитлових будівель 20 

42 Будівництво споруд 20 

42.1 Будівництво доріг і залізниць 20 

42.11 Будівництво доріг і автострад 20 

42.12 Будівництво залізниць і метрополітену 20 

42.13 Будівництво мостів і тунелів 20 

42.2 Будівництво комунікацій 20 

42.21 Будівництво трубопроводів 20 

42.22 Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій 20 

42.9 Будівництво інших споруд 20 

42.91 Будівництво водних споруд 20 

42.99 Будівництво інших споруд, н. в. і. у. 20 

43 Спеціалізовані будівельні роботи 20 

43.1 Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику 20 

43.11 Знесення 20 

43.12 Підготовчі роботи на будівельному майданчику 20 

43.13 Розвідувальне буріння 20 

43.2 Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи 20 
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43.21 Електромонтажні роботи 20 

43.22 Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування 20 

43.29 Інші будівельно-монтажні роботи 20 

43.3 Роботи із завершення будівництва 20 

43.31 Штукатурні роботи 20 

43.32 Установлення столярних виробів 20 

43.33 Покриття підлоги й облицювання стін 20 

43.34 Малярні роботи та скління 20 

43.39 Інші роботи із завершення будівництва 20 

43.9 Інші спеціалізовані будівельні роботи 20 

43.91 Покрівельні роботи 20 

43.99 Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у. 20 

45 Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та 
мотоциклами, їх ремонт 

20 

45.19 Торгівля іншими автотранспортними засобами 20 

45.2 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20 

45.20 Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів 20 

45.3 Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів 20 

45.31 Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 
засобів 

20 

45.32 Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних 
засобів 

20 
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46 Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 

20 

46.1 Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту 20 

46.11 Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською 
сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та 

напівфабрикатами 

20 

46.13 Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними 
матеріалами та санітарно-технічними виробами 

20 

46.14 Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим 

устаткованням, суднами та літаками 

20 

46.15 Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими 
товарами, залізними та іншими металевими виробами 

20 

46.16 Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом, 
хутром, взуттям і шкіряними виробами 

20 

46.18 Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими 
товарами 

20 

46.19 Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту 20 

46.2 Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими 

тваринами 

20 

46.22 Оптова торгівля квітами та рослинами 20 

46.23 Оптова торгівля живими тваринами 20 

46.24 Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою 20 

46.31 Оптова торгівля фруктами й овочами 20 

46.32 Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами 20 
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46.33 Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями 

та жирами 

20 

46.34 Оптова торгівля напоями *(крім лікерогорільчаних виробів) 20 

46.36 Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами 20 

46.37 Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами 20 

46.38 Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі рибою, 
ракоподібними та молюсками 

20 

46.4 Оптова торгівля товарами господарського призначення 20 

46.41 Оптова торгівля текстильними товарами 20 

46.42 Оптова торгівля одягом і взуттям 20 

46.43 Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною 

апаратурою побутового призначення для приймання, записування, 

відтворювання звуку й зображення 

20 

46.44 Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для чищення 20 

46.45 Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами 20 

46.46 Оптова торгівля фармацевтичними товарами 20 

46.47 Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям 20 

46.49 Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення 20 

46.5 Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням 20 

46.51 Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і 
програмним забезпеченням 

20 

46.52 Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням, 
деталями до нього 

20 

46.6 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 20 

1 2 3 

46.61 Оптова торгівля сільськогосподарськими машинами й устаткованням 20 

46.62 Оптова торгівля верстатами 20 

46.63 Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної 

промисловості та будівництва 

20 

46.64 Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного, 
швейного та трикотажного виробництва 

20 

46.65 Оптова торгівля офісними меблями 20 

46.66 Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням 20 

46.69 Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням 20 

46.7 Інші види спеціалізованої оптової торгівлі 20 

46.73 Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарно- 

технічним обладнанням 

20 

46.74 Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним 

устаткованням і приладдям до нього 

20 

46.75 Оптова торгівля хімічними продуктами 20 

46.76 Оптова торгівля іншими проміжними продуктами 20 

46.77 Оптова торгівля відходами та брухтом 20 

46.9 Неспеціалізована оптова торгівля 20 

46.90 Неспеціалізована оптова торгівля 20 

47 Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та 
мотоциклами 

20 
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47.1 Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах 20 

47.19 Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах 20 

47.21 Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах 20 

47.22 Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих 

магазинах 

20 

47.23 Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в 
спеціалізованих магазинах 

20 

47.24 Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та 
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах 

20 

47.29 Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих 
магазинах 

20 

47.4 Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у 
спеціалізованих магазинах 

20 

47.41 Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і 

програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах 

20 

47.42 Роздрібна торгівля телекомунікаційним устаткованням у 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.43 Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною 

апаратурою побутового призначення для приймання, записування, 

відтворення звуку й зображення 

20 

47.5 Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.51 Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих 
магазинах 

20 

47.52 Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами та 
санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах 

20 

47.53 Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для 
стін і підлоги в спеціалізованих магазинах 

20 

1 2 3 

47.54 Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих 
магазинах 

20 

47.59 Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими 
товарами для дому в спеціалізованих магазинах 

20 

47.6 Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами 

для відпочинку в спеціалізованих магазинах 

20 

47.61 Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах 20 

47.62 Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в 
спеціалізованих магазинах 

20 

47.63 Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в спеціалізованих 
магазинах 

20 

47.64 Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих 
магазинах 

20 

47.65 Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах 20 

47.7 Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах 20 

47.71 Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах 20 

47.72 Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих 
магазинах 

20 

47.73 Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих 
магазинах 

20 
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47.74 Роздрібна торгівля медичними   й ортопедичними товарами в 

спеціалізованих магазинах 

20 

47.75 Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними 

приналежностями в спеціалізованих магазинах 

20 

47.76 Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами, 

домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих 

магазинах 

20 

47.78 Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих 
магазинах 

20 

47.79 Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах 20 

47.8 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках 20 

47.81 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами, 

напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних 
товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових 

виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж 

пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність 

фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових 
вин) 

20 

47.82 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами, 
одягом і взуттям 

20 

47.89 Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами 20 

47.9 Роздрібна торгівля поза магазинами 20 

47.91 Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення 
або через мережу Інтернет 

20 

47.99 Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами 20 

49 Наземний і трубопровідний транспорт 20 

49.1 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 20 

49.10 Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення 20 

49.2 Вантажний залізничний транспорт 20 

49.20 Вантажний залізничний транспорт 20 

49.3 Інший пасажирський наземний транспорт 20 

1 2 3 

49.31 Пасажирський наземний транспорт міського та приміського 
сполучення 

20 

49.32 Надання послуг таксі 20 

49.39 Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у. 20 

49.4 Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення 
речей 

20 

49.41 Вантажний автомобільний транспорт 20 

49.42 Надання послуг перевезення речей (переїзду) 20 

49.5 Трубопровідний транспорт 20 

49.50 Трубопровідний транспорт 20 

50 Водний транспорт 20 

50.1 Пасажирський морський транспорт 20 

50.10 Пасажирський морський транспорт 20 

50.2 Вантажний морський транспорт 20 

50.20 Вантажний морський транспорт 20 

50.3 Пасажирський річковий транспорт 20 

50.30 Пасажирський річковий транспорт 20 
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50.4 Вантажний річковий транспорт 20 

50.40 Вантажний річковий транспорт 20 

51 Авіаційний транспорт 20 

51.1 Пасажирський авіаційний транспорт 20 

51.10 Пасажирський авіаційний транспорт 20 

51.2 Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт 20 

51.21 Вантажний авіаційний транспорт 20 

52 Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту 20 

52.1 Складське господарство 20 

52.10 Складське господарство 20 

52.2 Допоміжна діяльність у сфері транспорту 20 

52.21 Допоміжне обслуговування наземного транспорту 20 

52.22 Допоміжне обслуговування водного транспорту 20 

52.23 Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту 20 

52.24 Транспортне оброблення вантажів 20 

52.29 Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту 20 

53 Поштова та кур’єрська діяльність * 

*(крім пошти) 

20 

53.2 Інша поштова та кур’єрська діяльність 
*(крім пошти) 

20 

53.20 Інша поштова та кур’єрська діяльність 
*(крім пошти) 

20 

55 Тимчасове розміщування 20 

55.1 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20 

55.10 Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування 20 

55.2 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання 

20 

55.20 Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого 

тимчасового проживання 

20 

55.3 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів 

20 

1 2 3 

55.30 Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і 

причепів 

20 

55.9 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 20 

55.90 Діяльність інших засобів тимчасового розміщування 20 

56 Діяльність із забезпечення стравами та напоями 20 

56.1 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20 

56.10 Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування 20 

56.2 Постачання готових страв 20 

56.21 Постачання готових страв для подій 20 

56.29 Постачання інших готових страв 20 

58 Видавнича діяльність 20 

58.1 Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність 20 

58.11 Видання книг 20 

58.12 Видання довідників і каталогів 20 
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58.13 Видання газет 20 

58.14 Видання журналів і періодичних видань 20 

58.19 Інші види видавничої діяльності 20 

58.2 Видання програмного забезпечення 20 

58.21 Видання комп’ютерних ігор 20 

58.29 Видання іншого програмного забезпечення 20 

59 Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання 
звукозаписів 

20 

59.1 Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм 20 

59.11 Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм 20 

59.12 Компонування кіно — та відеофільмів, телевізійних програм 20 

59.13 Розповсюдження кіно — та відеофільмів, телевізійних програм 20 

59.14 Демонстрація кінофільмів 20 

59.2 Видання звукозаписів 20 

59.20 Видання звукозаписів 20 

62 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними 
діяльність 

20 

62.0 Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними 
діяльність 

20 

62.01 Комп’ютерне програмування 20 

62.02 Консультування з питань інформатизації 20 

62.03 Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням 20 

62.09 Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних 
систем 

20 

63 Надання інформаційних послуг 20 

63.1 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з 

ними діяльність; веб-портали 

20 

63.11 Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана з 

ними діяльність 

20 

63.9 Надання інших інформаційних послуг 20 

63.91 Діяльність інформаційних агентств 20 

63.99 Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у. 20 

K ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ  

66.22 Діяльність страхових агентів і брокерів 

*(крім страхових брокерів) 

20 

1 2 3 

68 Операції з нерухомим майном 20 

68.2 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не 

перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна 

площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, 
будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 м2) 

20 

68.20 Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого 
нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не 

перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна 

площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди, 

будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 м2) 

20 

69 Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку * 20 
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 *(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську 

діяльність та арбітражних керуючих) 

 

69.1 Діяльність у сфері права * 

*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську 

діяльність та арбітражних керуючих) 

20 

69.10 Діяльність у сфері права * 
*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську 

діяльність та арбітражних керуючих) 

20 

69.2 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування 

* (крім аудиту) 

20 

69.20 Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування з 

питань оподаткування * (крім аудиту) 

20 

70.21 Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю 20 

71.1 Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг 
технічного консультування 

20 

71.11 Діяльність у сфері архітектури 20 

72 Наукові дослідження та розробки 20 

73.1 Рекламна діяльність 20 

73.11 Рекламні агентства 20 

73.12 Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації 20 

74 Інша професійна, наукова та технічна діяльність 20 

74.1 Спеціалізована діяльність із дизайну 20 

74.10 Спеціалізована діяльність із дизайну 20 

74.2 Діяльність у сфері фотографії 20 

74.20 Діяльність у сфері фотографії 20 

74.3 Надання послуг перекладу 20 

74.30 Надання послуг перекладу 20 

74.9 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 20 

74.90 Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у. 20 

75 Ветеринарна діяльність 20 

75.0 Ветеринарна діяльність 20 

75.00 Ветеринарна діяльність 20 

77.1 Надання в оренду автотранспортних засобів 20 

77.11 Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів 20 

77.12 Надання в оренду вантажних автомобілів 20 

77.2 Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку 20 

77.21 Прокат товарів для спорту та відпочинку 20 

1 2 3 

77.22 Прокат відеозаписів і дисків 20 

77.29 Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20 

77.3 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів 20 

77.31 Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання 20 

77.32 Надання в оренду будівельних машин і устатковання 20 

77.33 Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі 
комп’ютерів 

20 

77.34 Надання в оренду водних транспортних засобів 20 
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77.35 Надання в оренду повітряних транспортних засобів 20 

77.39 Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у. 20 

78 Діяльність із працевлаштування 20 

78.1 Діяльність агентств працевлаштування 20 

78.10 Діяльність агентств працевлаштування 20 

78.2 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 20 

78.20 Діяльність агентств тимчасового працевлаштування 20 

78.3 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 20 

78.30 Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами 20 

79 Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання 
інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 

20 

79.11 Діяльність туристичних агентств 20 

79.9 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 20 

79.90 Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність 20 

80 Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань 20 

80.1 Діяльність приватних охоронних служб 20 

80.10 Діяльність приватних охоронних служб 20 

80.2 Обслуговування систем безпеки 20 

80.20 Обслуговування систем безпеки 20 

80.3 Проведення розслідувань 20 

80.30 Проведення розслідувань 20 

81 Обслуговування будинків і територій 20 

81.1 Комплексне обслуговування об’єктів 20 

81.10 Комплексне обслуговування об’єктів 20 

81.2 Діяльність із прибирання 20 

81.21 Загальне прибирання будинків 20 

81.22 Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів 20 

81.29 Інші види діяльності із прибирання 20 

81.3 Надання ландшафтних послуг 20 

81.30 Надання ландшафтних послуг 20 

82 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні 

комерційні послуги 

20 

82.1 Адміністративна та допоміжна офісна діяльність 20 

82.11 Надання комбінованих офісних адміністративних послуг 20 

82.19 Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована 
допоміжна офісна діяльність 

20 

82.2 Діяльність телефонних центрів 20 

82.20 Діяльність телефонних центрів 20 

82.3 Організування конгресів і торговельних виставок 20 

82.30 Організування конгресів і торговельних виставок 20 

1 2 3 

85 Освіта 20 

85.1 Дошкільна освіта 20 

85.10 Дошкільна освіта 20 

85.2 Початкова освіта 20 

85.20 Початкова освіта 20 
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85.3 Середня освіта 20 

85.31 Загальна середня освіта 20 

85.32 Професійно-технічна освіта 20 

85.5 Інші види освіти 20 

85.51 Освіта у сфері спорту та відпочинку 20 

85.52 Освіта у сфері культури 20 

85.53 Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів 20 

85.59 Інші види освіти, н. в. і. у. 20 

85.6 Допоміжна діяльність у сфері освіти 20 

85.60 Допоміжна діяльність у сфері освіти 20 

86 Охорона здоров’я 20 

86.2 Медична та стоматологічна практика 20 

86.21 Загальна медична практика 20 

86.22 Спеціалізована медична практика 20 

86.23 Стоматологічна практика 20 

86.9 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 20 

86.90 Інша діяльність у сфері охорони здоров’я 20 

87 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання 20 

87.1 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 20 

87.10 Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання 20 

87.2 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з 
розумовими вадами та хворих на наркоманію 

20 

87.20 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з 
розумовими вадами та хворих на наркоманію 

20 

87.3 Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб 
похилого віку та осіб з інвалідністтю 

20 

87.30 Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб 
похилого віку та осіб з інвалідністтю 

20 

87.9 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 20 

87.90 Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання 20 

88 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання 20 

88.1 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб 
похилого віку та осіб з інвалідністтю 

20 

88.10 Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб 
похилого віку та осіб з інвалідністтю 

20 

88.9 Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання 20 

88.91 Денний догляд за дітьми 20 

90.0 Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг 20 

90.03 Індивідуальна мистецька діяльність 20 

90.01 Театральна та концертна діяльність 20 

90.04 Функціювання театральних і концертних залів 20 

91 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 20 

91.0 Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури 20 

1 2 3 

91.01 Функціювання бібліотек і архівів 20 

91.02 Функціювання музеїв 20 
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91.03 Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та 
інших пам’яток культури 

20 

91.04 Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників 20 

93 Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг 20 

93.1 Діяльність у сфері спорту 20 

93.11 Функціювання спортивних споруд 20 

93.12 Діяльність спортивних клубів 20 

93.13 Діяльність фітнес-центрів 20 

93.19 Інша діяльність у сфері спорту 20 

93.2 Організування відпочинку та розваг 20 

93.21 Функціювання атракціонів і тематичних парків 20 

93.29 Організування інших видів відпочинку та розваг 20 

95 Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого 
вжитку 

20 

95.1 Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку 20 

95.11 Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання 20 

95.12 Ремонт обладнання зв’язку 20 

95.2 Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку 20 

95.21 Ремонт електронної апаратури побутового призначення для 
приймання, записування, відтворення звуку й зображення 

20 

95.22 Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання 20 

95.23 Ремонт взуття та шкіряних виробів 20 

95.24 Ремонт меблів і домашнього начиння 20 

95.25 Ремонт годинників і ювелірних виробів 20 

95.29 Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку 20 

96 Надання інших індивідуальних послуг 20 

96.0 Надання інших індивідуальних послуг 20 

96.01 Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів 20 

96.02 Надання послуг перукарнями та салонами краси 20 

96.03 Організування поховань і надання суміжних послуг 20 

96.04 Діяльність із забезпечення фізичного комфорту 20 

96.09 Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. 20 

Інші види господарської діяльності, які не ввійшли до даного переліку, крім тих, 
здійснення яких заборонено спрощеною системою 

20 

 

У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань 
 

Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу україни або Класифікації 

видів економічної діяльності – зміни до кодів та найменування зазначеного переліку застосовуються 
відповідно. 
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Додаток 5 

до рішення Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

від 2021 року № 
 

Положення про оподаткування туристичним збором 

 

1. Платники збору 

1. Платників туристичного збору (далі - збір) визначено пунктом 268.2 

статті 268 Податкового кодексу України. 

2. Об'єкт оподаткування 

2.1. Об'єкт оподаткування визначено пунктом 268.3 статті 268 

Податкового кодексу України 

3. База оподаткування 

3.1. Базу оподаткування визначено пунктом 268.4 статті 268 Податкового 

кодексу України. 

 

4. Ставка збору 

4.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення 

особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5 

цього Додатку, у розмірі 0,5 відсотка  для внутрішнього туризму та 2,0 

відсотка  для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати, 

встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи 

за одну добу тимчасового розміщення. 

5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі) 

5.1. Місця проживання (ночівлі): 

а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки 

відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку, 

пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади; 

б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира, 

котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що 

використовуються для тимчасового проживання (ночівлі). 

5.2. Справляння збору здійснюється: 

а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими 

підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті 

267 Податкового кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які 

надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання 

(ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього пункту; 

б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють 

неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях проживання  

(ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 цього пункту, що належать 

фізичним особам на праві власності або на праві користування за договором 

найму; 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2755-17#n11909
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в) юридичними особами, які уповноважуються Тур'є-Реметівською 

сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Тур'є- 

Реметівською сільською радою. 



52 
 

Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та 

оприлюднюються на офіційному веб-сайті Тур'є-Реметівської сільської ради. 

6. Особливості справляння 

6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед 

тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам, 

які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням 

інших вимог, визначених цим рішенням. 

За один і той самий період перебування платника збору на території Тур'є- 

Реметівської сільської територіальної громади, на якій встановлено 

туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким 
платником збору, не допускається. 

6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях 

проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві 

користування, виключно за наявності у платника збору документа, що 

підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового 

Кодексу України та цього рішення. 

6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний 

збір, території Тур'є-Реметівської сільської територіальної громади, на якій 

встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає 

поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України 

порядку. 

7. Порядок сплати збору 

7.1. Порядок сплати збору визначені пунктом 268.7 статті 268 

Податкового кодексу України. 

 

8. Податковий період для туристичного збору 

8.1. Податковий період визначено підпунктом 268.7.3 пункту 267 статті 

268 Податкового кодексу України. 

 

9. Строк та порядок подання звітності 

9.1. Строк та порядок подання звітності визначено пунктом 268.7 статті 

268 Податкового кодексу України. 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети №  141 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою, проєктів відведення земельних 

ділянок, призначених для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд 

та передачу земельних ділянок у власність 

 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави 2, статті 33 глави 5, статті 40 глави 6, 

статей 79, 80, 81 глави 14, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяви громадян про передачу у власність 

земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які 

перебувають у користуванні громадян, для будівництва і обслуговування 

житлових будинків, господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та 

додані до заяв відповідні технічні матеріали і документи, що підтверджують 

розміри вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 

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

висновки постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою,Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Мирославівні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за 

адресою с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 263. 

1.1. Безоплатно передати Глибі Олесі Мирославівні у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0745 га (кадастровий номер 

2123286200:01:005:0024), яка розташована за адресою с. Тур’я Поляна, вул. 

Зелена, 263. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Іллічні, для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою с. Раково, 

вул. Вакарова,10. 

2.1. Безоплатно передати Мартинюк Аллі Іллічні у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлових будинків, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1150 га (кадастровий номер 

2123285500:06:003:0030), яка розташована за адресою с. Раково, вул. 

Вакарова,10. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Ман Юрію Георгійовичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою с. Вільшинки, 3. 

3.1. Безоплатно передати Ман Юрію Георгійовичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0.1975га, кадастровий номер 

2123282500:01:002:0017, яка розташована за адресою с. Вільшинки, 3. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Окогріб Василю Васильовичу, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка 

розташована за адресою Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 65. 

4.1. Безоплатно передати Окогріб Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, 

кадастровий номер 2123286200:01:006:0016, яка розташована за адресою с. Тур’я 

Поляна, вул. Гагаріна, 65. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василівни, для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських  

будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за адресою с. 

Порошково, вул. Пушкіна, 2. 

5.1. Безоплатно передати Гаврош Тетяні Василівніу власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га, кадастровий номер 

2123283000:01:006:0046, яка розташована за адресою с. Порошково, вул. 

Пушкіна, 2. 

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 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 142 

 
Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства 

та передачу земельних ділянок у 

власність 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави 2, статті 33 глави 5, статті 40 глави 6, 

статей 79, 80, 81 глави 14, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного 

кодексу України, розглянувши письмові звернення громадян про передачу у 

власність земельних ділянок у порядку безоплатної приватизації земельних 

ділянок, які перебувають у користуванні громадян, для ведення особистого 

селянського господарства та додані до заяв відповідні технічні матеріали і 

документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Каналош Олені Юріївні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с.Порошково, урочище 

«Межипотоки». 

1.1. Безоплатно передати Каналош Олені Юріївні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1284 га 

(кадастровий № 2123283000:01:002:0096), яка розташована за адресою с. 

Порошково, урочище «Межипотоки». 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Крупчинському Юрію Васильовичу для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, урочище 

«Клокотива». 



2.1. Безоплатно передати Крупчинському Юрію Васильовичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,9000 га (кадастровий № 2123286300:02:001:0071), яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, урочище «Клокотива». 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Крупчинській Яні Юріївні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, урочище «Мочари». 

3.1. Безоплатно передати Крупчинській Яні Юріївні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,9439 га 

(кадастровий № 2123286300:02:004:0044), яка розташована за адресою с.Тур’ї 

Ремети, урочище «Мочари». 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Кривка Марії Василівні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. Вільшинки,85 (біля будинку). 

4.1. Безоплатно передати Кривка Марії Василівні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,3500 га 

(кадастровий № 2123282500:01:003:0048), яка розташована за адресою с. Віль- 

шинки, 85 (біля будинку). 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Попович Ярославу Петровичу для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, урочище «Ерташ». 

5.1. Безоплатно передати Попович Ярославу Петровичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,0961 га (кадастровий № 2123286300:03:004:0063), яка розташована за адресою 

с.Тур’ї Ремети, урочище «Ерташ». 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Ярчич Людмилі Ярославівні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою Тур’ї Ремети, урочище «Пудкрай». 

6.1. Безоплатно передати Ярчич Людмилі Ярославівні у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2090 га, (кадастровий № 2123286300:03:003:0027) яка розташована за адресою 

с. Тур’ї Ремети, урочище «Пудкрай». 

7. 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 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 143 

Про проведення земельних торгів 

у формі аукціону з продажу права 

оренди земельної ділянки 

 

Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», частини другої статті 4 Закону України «Про оренду 

землі», Закону України «Про внесення змін до Земельного кодексу України щодо  

порядку проведення земельних торгів у формі аукціону», статей 12, 116, 127, 134-

139 Земельного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію  

речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», враховуючи рекомендації 

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітек-тури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Включити до переліку земельних ділянок комунальної власності, право 

оренди яких пропонується для продажу на земельних торгах у формі аукціону: 

 земельна ділянка кадастровий номер 2123284000:03:001:0005, 

цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,3872 

га; 

 Лот 1 - земельна ділянка, розташована за адресою: с. Туриця, вул. 

Центральна, 1В-Г, Ужгородського (Перечинського) району, 

Закарпатської області кадастровий номер 2123284000:03:001:0005, 

цільове призначення: 11.02 для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості, площа: 0,3872 

га; 

2. Виключити земельну ділянку, зазначену в пункті 1 Рішення, з Переліку 

земельних ділянок, право оренди яких пропонується для продажу на земельних 

торгах у формі аукціону, у разі продажу прав на них. 

3. Затвердити умови продажу права оренди на земельні ділянки, згідно з 

додатком 2 відповідно до діючого законодавства, встановивши наступне: 



3.1. Стартова ціна лоту 1 з продажу права оренди на земельні ділянки 

дорівнює розміру річної орендної плати 10 (десять) відсотків від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

3.2. Гарантійний внесок становить 5 (п’ять) відсотків від стартової ціни 

продажу лота. 

3.3. Крок земельних торгів у формі аукціону з продажу права оренди 

земельних ділянок становить 0,5 (нуль цілих п’ять десятих) відсотка від 

стартової ціни лоту. 

3.4. Встановити строк користування земельною ділянкою комунальної 

власності при укладанні договорів оренди з переможцями торгів – 7 (сім) років. 

3.5. Встановити, що витрати на підготовку лотів та винагорода виконавцю 

земельних торгів у формі аукціону у сумі 50 (п’ятдесят) відсотків річної орендної  

плати за користування земельною ділянкою, але не більш, як 2000 (дві тисячі) 

неподаткових мінімумів доходів громадян за кожний лот, покладаються на 

переможця земельних торгів у формі аукціону. 

3.6. Плату за користування земельними ділянками, право оренди на які 

набуто на земельних торгах у формі аукціону, переможці сплачують не пізніше 

3 (трьох) банківських днів після підписання договорів оренди земельних ділянок. 

3.7. За результатами земельних торгів у формі аукціону переможцями 

підписуються протоколи земельних торгів, на підставі яких укладаються 

договори оренди землі безпосередньо в день проведення торгів у формі аукціону. 

3.8. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову укласти договір 

з виконавцем на підготовку лотів до продажу та проведення земельних торгів у 

формі аукціону. 

3.9. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову в установленому 

порядку відповідно до законодавства забезпечити підписання протоколів 

земельних торгів у формі аукціону та договорів оренди землі. 

4. Відділу земельних відносин та екології Тур’є-Реметівської сільської 
ради: 

4.1. Забезпечити оформлення документів та матеріалів лотів і передачу їх 

виконавцю земельних торгів у формі аукціону. 

4.2. Забезпечити оформлення договорів оренди землі з переможцями 

земельних торгів у формі аукціону за ціною та на умовах, визначених цим 

рішенням. 

5. Використовувати земельні ділянки після укладення договорів оренди 

земельних ділянок та державної реєстрації права оренди, відповідно до вимог  

чинного законодавства. 

6. Контроль за виконанням 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 



 

 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 143 

 

Перелік земельних ділянок 

комунальної власності, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами 
 

 
 

№ 

лота 

Місце розташування (адреса 

земельної ділянки) 

Площа 

земельної 
ділянки, га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Категорія 

земель 

Цільове 

призначення 

Умови 

продажу 

1. с. Туриця, вул. Центральна, 1В-Г, 

Ужгородський (Перечинський) 
район, Закарпатська область 

0,3872 2123284000:03:001:0005 900 11.02 оренда 

7 років 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 27.04.2021 року № 143 

 

 
Умови продажу земельних ділянок 

комунальної власності, право оренди яких виставляється для продажу на земельних торгах у формі аукціону 

окремими лотами 
 

 
№ 

лоту 

Місце розташування 

(адреса земельної 

ділянки) 

Площа 

земельної 

ділянки, 

га 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Стартова 

ціна, грн 

Умови 

продажу 

Крок торгів Розмір 

гарантійного 

внеску, грн 
% від 

стартової 

ціни лоту 

грн. 

1. с. Туриця, вул. Центра- 

льна, 1В-Г, Ужгород- 

ський (Перечинський) 

район, Закарпатська 
область 

0,3872 2123284000:03:001:0005 10 % оренда 

7 років 

5  5% 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 144 

 
Про припинення права користування 

земельними ділянками для ведення 

особистого селянського господарства 

за добровільною згодою громадян 

 
 

Розглянувши заяви гр. Панькулич Каталіни Дьордівни, жит. с. ***, вул. ***, 

гр. Козак Ганни Василівни жит. с.***, вул.***, гр. Ігнатьо Юрія 

Васильовича,жит. с. ***, вул. ***, гр. Сенек Марії Михайлівни, жит. с. ***, вул. 

***, гр. Гази Василя Михайловича, жит. с. ***, вул. ***, гр. Гусар Олени Іванівни, 

жит. с. ***, вул. *** про добровільну відмову від земельних ділянок, керуючись 

статтями 12, 141 Земельного Кодексу України, статтею 26 Закону України «Про 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право користування гр. Панькулич Каталіни Дьордівни жит. 

с. ***, вул. ***, *** на земельну ділянку площею 0,05 га, розташовану за адресою 

с.Порошково, ур. «Загорода» за її добровільною згодою та перевести дану 

земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

2. Припинити право користування гр. Козак Ганни Василівни жит. с. 

***, вул. ***, ***, на земельну ділянку площею 0,27 га, розташовану за адресою 

с.Тур’я Пасіка (коло Легези) за її добровільною згодою та перевести дану 

земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

3. Припинити право користування гр. Газа Василю Михайловичу жит. 

с. ***, вул.***, *** на земельну ділянку площею 0,1500 га, розташовану за 

адресою с. Порошково, урочище «Біля Фегера» за її добровільною згодою та  

перевести дану земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 



 

4. Припинити право користування гр. Сенек Марії Михайлівни, жит. с. 

***, вул. ***, *** на земельну ділянку площею 0,1400 га, розташовану за адресою  

с. Порошково, урочище «Біля Фегера» за її добровільною згодою та перевести 

дану земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

5. Припинити право користування гр. Ігнатьо Юрія Васильовича, жит. с. 

***, вул. ***, *** на земельну ділянку площею 0,1500 га, розташовану за адресою  

с. Порошково, урочище «Біля Фегера» за її добровільною згодою та перевести 

дану земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

6. Припинити право користування гр. Гусар Олени Іванівни, жит. с. 

***, вул. ***, *** на земельну ділянку площею 0,1228 га, розташовану за адресою  

с. Порошково, урочище «Загорода» за її добровільною згодою та перевести дану 

земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 
 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 145 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії 

Розглянувши листи ПрАТ «Закарпаттяобленерго» про затвердження 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх в оренду,  

відповідно до статей 6, 23 Закону України «Про оренду землі», статті 24 Закону 

України «Про державний земельний кадастр» та статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Тур’є–Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0025 га., кадастровий номер земельної 

ділянки 2123284000:01:003:0026 в оренду, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02.), яка розташована в с. Туриця, КТП 

46. 

1.1. Передати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» земельну ділянку площею 

0,0025 га., кадастровий номер земельної ділянки 2123284000:01:003:0026 в 

оренду, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 

14.02.), яка розташована в с. Туриця, КТП-46, строком  на 5 (п’ять) років з 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

орендною платою у розмірі 9,0 відс. від нормативної грошової оцінки. 

Нормативна грошова оцінка становить 1430,75 (одна тисяча чотириста тридцять 

грн. 75 коп.) (витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки від 15.04.2021 року №179/0/199-21). 

2. Затвердити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0030 га., кадастровий номер земельної 

ділянки 2123284000:01:002:0010 в оренду, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02.), яка розташована в с. Туриця, КТП- 

167. 

2.1. Передати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» земельну ділянку площею 

0,0030 га., кадастровий номер земельної ділянки 2123284000:01:002:001 в оренду,  для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд  

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02.), яка 

розташована в с. Туриця, КТП-167, строком на 5 (п’ять) років з орендною платою 

у розмірі 9,0 відс. від нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1534,80 (одна тисяча п’ятсот тридцять чотири грн. 80 коп.) (витяг із 

технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 15. 

04. 2021 року №180/0/199-21). 

3. Затвердити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0035 га., кадастровий номер земельної 

ділянки 2123286300:03:001:0098 в оренду, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02.), яка розташована в с. Тур’ї Ремети, 

КТП-102. 

3.1. Передати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» земельну ділянку площею 

0,0035 га., кадастровий номер земельної ділянки 2123286300:03:001:0098 в 

оренду, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 

14.02.), яка розташована в с. Тур’ї Ремети, КТП-102, строком на 5 (п’ять) років з 

орендною платою у розмірі 9,0 відс. від нормативної грошової оцінки. 

Нормативна грошова оцінка становить 2746,80 (дві тисячі сімсот сорок шість грн. 

80 коп.) (витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки від 15. 04. 2021 року №177/0/199-21). 

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 (голова постійної комісії Гулей-Шикула О.Ф.). 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 146 

Про надання дозволу на розроблення 

проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 79-1, 93, 120, 122, 123, 124, 149 

Земельного кодексу України, Законами України «Про землеустрій», «Про 

Державний земельний кадастр», «Про Державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши клопотання ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Вилучити для суспільних потреб для будівництва повітряної лінії для 

передачі електроенергії (1 опори ПЛ-0,4 Кв) із земель, що розпайовуються в 

межах с.Завбуч ур. «Добрин», земельну ділянку загальною орієнтовною площею 

0,0008 га контур 130 (пасовище). 

2. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії, для будівництва повітряної лінії для передачі 

електроенергії опори ПЛ-0,4 кВ за адресою с. Завбуч ур. «Добрин» орієнтовною 

площею 0,0008 га контур130 (пасовище). 

3. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати на 

чергову сесію сільської ради разом з розрахунком втрат сільськогосподарського 

виробництва для розгляду та 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. 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 147 

 

Про внесення змін у рішення 26-ї сесії 

Порошківської сільської ради VІІ 

скликання № 551 від 07.11.2019 року 

«Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

для розміщення, будівництва, експлуатації 

та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії» 

 

Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись пунктом 34 

частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Викласти рішення 26-ї сесії Порошківської сільської ради VІІ скликання № 

551 від 07.11.2019 року «Про затвердження проєктів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії» в такій редакції: 

 

1. Затвердити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» проєкт землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки площею 0,0094 га., кадастровий номер земельної 

ділянки 2123283000:03:015:0034 в оренду, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 14.02.), яка розташована в с. Порошково, 

вул. Центральна, 149а, ЗТП-73. 

1.1. Передати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» земельну ділянку площею 

0,0094 га., кадастровий номер земельної ділянки 2123283000:03:015:0034 в 



 

оренду, для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (код згідно КВЦПЗ 

14.02.), яка розташована в с. Порошково, вул. Центральна, 149а, ЗТП-73, строком 

на 5 (п’ять) років з орендною платою у розмірі 9,0 відс. від нормативної грошової 

оцінки. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 148 

 

Про надання дозволу на поділ та розроблення 

проєктів відведення земельних ділянок 

у власність для ведення особистого 

селянського господарства 

 
Розглянувши заяви громадян щодо передачі земельних ділянок у власність 

для ведення особистого селянського господарства та додані до них плани 

земельних ділянок, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, 

керуючись пунктом 34 статті 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», 

статтями 12, 33, 79-1, 89, 116, 118, 120, 121 Земельного кодексу України, Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів щодо розмежування 

земель державної та комунальної власності, Законом України «Про землеустрій», 

Законом України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Тур’є 

- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки площею 1,8253 га (кадастровий 

номер 2123286300:03:004:0008). 

1.1. Дати дозвіл Белей Василю Івановичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2000 га в урочищі «Буякове 

поле» с.Тур’ї Ремети, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий  

номер 2123286300:03:004:0008) з подальшою передачею у власність. 

2. Надати згоду на поділ земельної ділянки площею 1,8253 га (кадастровий 

номер 2123286300:03:004:0008). 

2.1. Дати дозвіл Козуб Ярославі Василівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2000 га в урочищі «Буякове 



 

поле» с.Тур’ї Ремети, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий  

номер 2123286300:03:004:0008) з подальшою передачею у власність. 

3. Надати згоду на поділ земельної ділянки площею 1,8253 га (кадастровий 

номер 2123286300:03:004:0008). 

3.1. Дати дозвіл Яцкович Руслані Андріївні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2000 га в урочищі «Буякове 

поле» с.Тур’ї Ремети, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий  

номер 2123286300:03:004:0008), з подальшою передачею йому у власність. 

4. Надати згоду на поділ земельної ділянки площею 1,8253 га (кадастровий 

номер 2123286300:03:004:0008). 

4.1. Дати дозвіл Мешко Сергію Васильовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2000 га в урочищі «Буякове 

поле» с.Тур’ї Ремети, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий  

номер 2123286300:03:004:0008) з подальшою передачею у власність. 

5. Дати дозвіл Ревта Івану Івановичу на виготовлення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 0,2500 га в урочищі «Гурки» с. 

Порошково, Ужгородського району, Закарпатської області з подальшою 

передачею у власність. 

6. Дати дозвіл Геркула Дмитру Віталійовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0500 га в урочищі «Загорода» с. 

Порошково, Ужгородського району, Закарпатської області з подальшою 

передачею у власність. 

8. Дати дозвіл Левко Оксані Василівні на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,2885 га по вулиці Гагаріна, 

с.Тур’я Пасіка, Ужгородського району, Закарпатської області з подальшою 

передачею у власність . 

9. Дати дозвіл Газа Василю Михайловичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1400 га в урочищі «Біля Фегера» 

с. Порошково, Ужгородського району, Закарпатської області з подальшою 

передачею у власність. 

10. Дати дозвіл Копач Тетяні Іванівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1042 га в урочищі «Горб» с. 

Порошково, Ужгородського району, Закарпатської області з подальшою 

передачею у власність. 



 

11. Дати дозвіл Скубенич Марії Василівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,4513 га за адресою с. Тур’ї 

Ремети, вул. Визволення, 93, Ужгородського району, Закарпатської області з 

подальшою передачею у власність. 

12. Дати дозвіл Горбачук Аліції Іванівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 1,2698 га за адресою с. Тур’я 

Поляна, вул. Зелена, 270, Ужгородського району, Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286200:03:001:0001) з подальшою передачею у 

власність. 

13. Дати дозвіл Абдухаліковій Віті Юріївні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3000га в урочищі «Біля Фегера» 

с. Порошково, Ужгородського району, Закарпатської області з подальшою 

передачею у власність. 

14. 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 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 149 

 
Про надання дозволу на виготовлення 

детального плану території 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

Волошин Василю Івановичу 

 

Розглянувши заяву гр. Волошин Василя Івановича, з метою виготовлення 

детального плану території для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, керуючись статтею 26 пунктом 42 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 20 

Земельного Кодексу України”, статтями 10, 19, 21, 24, 25 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статтею 13 Закону України «Про основи 

містобудування», відповідно до наказу Міністерства регіонального розвитку, 

будівництва та житлово–комунального господарства України від 16.11.2011 року 

№ 290 «Про затвердження порядку розроблення містобудівної документації» (зі 

змінами), ДБН Б.1. 1- 14:: 2012 «Склад та зміст детального плану території», 

Тур’є - Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Волошин Василю Івановичу жителю с. ***, вул. 

***,***на виготовлення детального плану території земельної ділянки розміром 

0,1077 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (02.01.) в с. Порошково, вул. Лесі Українки, б/н. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 150 

Про надання дозволу на розроблення 

проєктів відведення земельних ділянок 
у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

 
Розглянувши заяви щодо передачі земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд та додані до них плани земельних ділянок, що підтверджують розмір 

вказаних земельних ділянок, керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 79-1, 89, 116, 118, 120, 

121 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності, «Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України», Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл Каналош Сніжані Василівні на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,06 га в урочищі «Вереган» с. Порошково, 

Ужгородського району, Закарпатської області з подальшою передачею у 

власність. 

2. Дати дозвіл Кучак Ярославу Миколайовичу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,1982 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Перемоги, 24 

Ужгородського району, Закарпатської області з подальшою передачею у 

власність. 



 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 151 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду, для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Горзову В. П. 

Розглянувши заяву гр. Горзова Володимира Петровича про надання 

дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для ведення особистого селянського господарства та графічні 

матеріали на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, 

керуючись статтею 26 «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 

134 Земельного кодексу України, статтями 19, 22, 25, 30, 50 Закону України «Про 

землеустрій», статтею 5 Закону України «Про особисте селянське господарство», 

Тур’є - Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл гр. Горзову Володимиру Петровичу жителю с. 

***, вул. *** на розроблення проєкту земле устрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду для ведення особистого селянського господарства із земель 

сільськогосподарського призначення комунальної власності площею 0,7515 

(кадастровий номер 2123286200:02:001:0002), що розташована за адресою: с. 

Тур’я Поляна, вул. Зелена, 270, Ужгородського району, Закарпатської області. 

2. Рекомендувати гр. Горзову Володимиру Петровичу подати погоджений в 

порядку, встановленому сттатею 186-1 Земельного кодексу України, проєкт 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду на затвердження до 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 152 

 

Про відмову у наданні 

дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

 

Розглянувши заяву гр. Мельник Людмили Петрівни про надання дозволу 

на виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, для ведення особистого селянського господарства, та графічні 

матеріали, на яких зазначене бажане місце розташування земельної ділянки, 

керуючись пунктом 34 статті 26 “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статтями 12, 33, 35, 40, 116, 118 Земельного кодексу України, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Мельник Людмилі Петрівні, жительці с. ***, вул. ***, 

будинок, *** у наданні дозволу на виготовлення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства в с. Вільшинки урочище «Вучарник» у зв’язку з тим, що 

Вільшинківською сільською радою Перечинського району Закарпатської області 

було прийняте рішення тридцять п’ятої сесії VII скликання від 12 січня 2020 року 

№ 191 «Про розроблення технічної документації із землеустрою щодо 

інвентаризації земель» площею 2 га в ур. «Вучарник» контур 754 (громадське 

пасовище). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 153 

 
Про відмову у наданні 

дозволу на виготовлення проєкту 

землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність 

Гапак Ю.М., Пекар О.В. та 

у наданні дозволу на розробку детального 

плану гр. Лоскій Г.В. 

 

Розглянувши заяви гр. Гапак Юрія Михайловича жителя с. *** вул. *** 

буд.*** кв ***. гр. Пекар Оксани Василівни про надання дозволу на виготовлення 

проекту землеустрою,щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства по вулиці Центральна в с. Тур’ї Ремети, гр. 

Лоскій Галини Василівни щодо надання дозволу на розробку детального плану для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, керуючись пунктом 34 статті 26 “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статтями 12, 33, 35, 40, 42, 116, 118, Земельного кодексу України та враховуючи 

рішення постійної комісії Тур’є- Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити, гр. Гапак Ю. М. жит.с. ***, вул. ***, буд.***, кв.*** у наданні 

дозволу на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства за 

адресою с. Тур’ї Ремети вул. Центральна, в зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка згідно з Генеральним планом забудови с. Тур’ї Ремети відноситься до 

земель житлової та громадської забудови с. Тур’ї Ремети вул. Центральна. 

2. Відмовити, гр. Пекар О. В. с. ***, вул. ***, буд.***, кв.*** у наданні 

дозволу    на виготовлення проекту землеустрою, щодо відведення земельної 



 

ділянки у власність, для ведення особистого селянського господарства за 

адресою с. Тур’ї Ремети вул. Центральна, в зв’язку з тим, що дана земельна 

ділянка згідно з Генеральним планом забудови с. Тур’ї Ремети відноситься до 

земель житлової та громадської забудови с. Тур’ї Ремети вул. Центральна. 

3. Відмовити, гр. Лоскій Галині Василівні жительці с. ***, вул. ***, *** у 

наданні дозволу на розробку детального плану для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, у зв’язку з тим, що дана 

земельна ділянка згідно з Генеральним планом забудови с. Тур’ї Ремети 

передбачена для будівництва автозупинки с. Тур’ї Ремети вул. Центральна. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 155 

 

Про надання дозволу на 

розроблення схеми санітарної 

очистки населених пунктів Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

Відповідно до пунктів 44, 45 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», відповідно до підпункту 4 пункту 2 статті 10 

Закону України «Про благоустрій населених пунктів», пункту «б» статті 21 

Закону України «Про відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових 

відходів, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 

2008 року № 1070 (зі змінами), наказу Міністерства будівництва архітектури та 

житлово-комунального господарства України від 10 січня 2006 року № 6 «Про 

затвердження Рекомендацій із розроблення схем санітарної очистки населених 

пунктів», наказу Міністерства з питань житлово-комунального господарства 

України від 30.07.2010 року № 259 «Про затвердження правил визначення норм 

надання послуг з вивезення побутових відходів», ДБП Б.2.2 - 6:2013 «Склад та 

зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», з метою впорядкування  

питань у сфері поводження з відходами, забезпечення утримання населених 

пунктів громади в належному санітарному стані, зменшення негативного впливу 

відходів на довкілля та здоров’я населення, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Розробити схему санітарної очистки населених пунктів Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

2. Визначити замовником розроблення схеми санітарної очистки населених 

пунктів виконком Тур’є-Реметівської сільської ради. 



 

3. Фінансовому відділу сільської ради, при наявності коштів, забезпечити 

фінансування розроблення зазначеної схеми санітарної очистки населених 

пунктів. 

4. Доручити виконкому сільської ради розробити та подати на розгляд та 

затвердження сесії сільської ради у встановленому законодавством порядку 

схему очистки населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (голова постійної комісії – Чомоляк Л. М.) та 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Король В. І. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 156 

 

Про дострокове припинення 

повноважень депутата 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

Лоскія І. І. 

 

Розглянувши заяву депутата Тур’є-Реметівської сільської ради Лоскія Івана 

Івановичавід 25.03.2021, відповідно до частини 1 статті 49 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. У зв’язку з достроковим припиненням повноважень депутата Тур’є- 

Реметівської сільської ради Лоскія І. І., на підставі частини 1 статті 49 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільському голові Девіцькій 

Н. П. невідкладно інформувати територіальну виборчу комісію. 

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

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

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Шоста сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

27.04.2021 Тур’ї Ремети № 157 

 

Про дострокове припинення 

повноважень секретаря 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

Воронич Е. В. 

 

Розглянувши заяву секретаря Тур’є-Реметівської сільської ради Воронича 

Е. В., відповідно до пункту 4 частини 1 статті 26, частини 5 статті 50 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», за результатами голосування, 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Достроково припинити повноваження секретаря Тур’є-Реметівської 

сільської ради Воронича Е. В. на підставі частини 5 статті 50 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» з 05 травня 2021 року. 

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

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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