
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 08 

 

Про затвердження фактичної мережі 

закладів освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради та контингенту учнів 

 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фактичну мережу закладів освіти сільської ради та 

контингенту учнів станом на 01.01.2021 року, а саме: 

1.1. Загальноосвітні школи І ступеня згідно з додатком 1; 

1.2. Загальноосвітні школи І-ІІ ступенів згідно з додатком 2; 

1.3. Загальноосвітні школи І-ІІІ ступенів згідно з додатком 3; 

1.4. Навчально-виховні комплекси згідно з додатком 4. 

2. Затвердити фактичну мережу спецкласів для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку згідно з додатком 5. 

3. Затвердити інклюзивну форму навчання в закладах загальної середньої 

освіти району згідно з додатком 6. 

4. Затвердити при Туричківській загальноосвітній школі І-ІІ ступенів при- 

шкільний інтернат на 28 місць з 3-х разовим харчуванням згідно з додатком 7. 

5. Затвердити мережу груп продовженого дня згідно з додатком 8. 

6. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти згідно з додатком 9. 

7. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 

рішення покласти на відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови О. Крупчинську. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЖА 

загальноосвітніх шкіл І ступеня 

на 2020 - 2021 навчальний рік 
 

 

 

 

 
 

№ 

з/п. 

Назва школи 1 - 4 класи 

Класи/комплекти Учнів 

1. Липовецька ЗОШ І ст. 0/1 4 

2. Мокрянська ЗОШ І ст. 0/2 14 

Р А З О М: 0/3 18 
 

 

 

 

 

 
 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

 

 

 

МЕРЕЖА 

загальноосвітніх шкіл І-ІІ ступенів 

району на 2020 – 2021 навчальний рік 
 

 

№ 

з/п 

Назва школи 1-4 класи 5-9 класи Разом 1-9 класів 

класи і 

класи – 

комплек 

ти 

учні 

в 

Класи учнів класи і 

класи – 

комплекти 

Учнів 

1. Турицька ЗОШ І-ІІ ст. 4 - 57 5 64 9 - 121 

2. Туричківська ЗОШ 
І-ІІ ст. 

2 - 23 3 30 6 - 53 

3. Раківська ЗОШ І-ІІ ст. 4 - 59 5 52 9 - 111 

4. Тур’я Полянська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

4 - 63 5 63 9 - 126 

5. Поляно-Гутянська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

3 - 30 5 42 8 - 72 

6. Тур’я Бистрянська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

8 - 116 8 107 16 - 223 

Р А З О М: 25  348 31 358 57  706 

 

 

 

 
Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

 

МЕРЕЖА 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів 

району на 2020 – 2021 навчальний рік 
 

 
 

№ 

з/ 

п 

Назва школи 1-4 класи 5-9 класи 10-11 
класи 

Разом 1-11 

класів 

Класи і 

класи- 

ком- 

плекти 

Учнів Клас 

и 

Учні 

в 

Кла- 

си 

Учнів Класи і 

класи- 

комплек 

ти 

Учнів 

1. Тур’я- 

Реметівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

9 200 11 218 4 65 24 483 

2. Тур’я 

Пасіцька 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

5 144 5 145 2 29 12 318 

3. Порошківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

19 515 21 575 4 90 44 1180 

Р А З О М: 33 859 37 938 10 184 80 1981 
 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 4 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

 

 

МЕРЕЖА 

навчально-виховних комплексів (НВК) 

на 2020 – 2021 навчальний рік 
 

 

№ 

з/п 

Назва установи Дошкільних 1-4 класи 5-9 класи Разом 

Груп Дітей Класи Учнів Класи Учнів Класи/ 

комплекти 

групи 

Дітей 

1. Вільшинківський 

навчально- 

виховний 

комплекс 

загальноосвітня 

школа І-ІІ 

ступенів - 

дошкільний 

навчальний 

заклад 

1 20 2 18 5 34 7 класів, 

 

1 група 

52уч., 

 

20 

вихов. 

 

Р А З О М: 

1 20 2 18 5 34 7 класів, 

 

1 групи 

52 

учні, 

20 
вихов. 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЖА 

класів для дітей, які потребують 

корекції фізичного та (або) розумового розвитку (спец класів), 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів району 

на 2020 – 2021 навчальний рік 
 

 
 

№ 

з/ 

п 

Назва школи 1-4 класи 5-9 класи 10-11 
класи 

Разом 1-11 

класів 

Класи 

і 

класи- 

комп- 

лекти 

Учнів Клас 

и 

Учні 

в 

Клас 

и 

Учні 

в 

Класи і 

класи- 

комплек 

ти 

Учні 

в 

1. Тур’я 

Бистрянська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

4 32 3 22 - - 7 54 

2. Порошківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

- - 3 32 - - 3 32 

3. Тур’я - 

Реметівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

- - 1 6 - - 1 6 

Р А З О М: 4 32 7 60 - - 11 92 
 

 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 6 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

 

МЕРЕЖА 

класів для дітей, які потребують 

інклюзивної форми навчання, 

загальноосвітніх шкіл І-ІІІ ступенів району 

на 2020 – 2021 навчальний рік 
 

№ 

з/ 

п 

Назва школи Класи  Разом 1-11 

класів 

Класи 

і 

класи- 

компл 

екти 

Учнів Примітка Класи і 

класи- 

комплек 

ти 

Учні 

в 

1. Тур’я -Реметівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

6 7 з асистентом 

вчителя 

6 7 

2. Порошківська ЗОШ І- 
ІІІ ст. 

2 2 з асистентом 
вчителя 

2 2 

3. Тур’я Полянська ЗОШ 
І-ІІ ст. 

3 3 з асистентом 
вчителя 

3 3 

4. Поляно-Гутянська 
ЗОШ І-ІІ ст. 

3 3 з асистентом 
вчителя 

3 3 

5. Тур’я Бистрянська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

1 1 з асистентом 

вчителя 

1 1 

6. Вільшинківський НВК 
ЗОШ-ДНЗ 

1 1 з асистентом 
вчителя 

1 1 

Р А З О М: 16 17 - 16 17 

 

 

 
Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 7 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЖА 

пришкільних інтернатів шкіл району на 2020 - 2021 навчальний рік 
 

 
 

№ 

з/п 

Назва школи Кількість учнів, що 

проживають та 

харчуються у шкільній 

їдальні 

У тому числі з 

безкоштовним 

харчуванням 

1. Туричківська ЗОШ 

І-ІІ ступенів 

28 28 

Р А З О М: 28 28 
 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 8 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

 

МЕРЕЖА 

груп продовженого дня на 2020 - 2021 навчальний рік 
 

№ 

з/п 

Назва школи Кількість груп Учнів 

1. Тур’я-Реметівська ЗОШ І-ІІІ ст. 4 120 

2. Турицька ЗОШ І-ІІ ст. 1 30 

3. Вільшинківський НВК ЗОШ І-ІІ 
ст. – ДНЗ 

1 30 

4. Раківська ЗОШ І-ІІ ст. 1 30 

5. Тур’я Пасіцька ЗОШ І-ІІІ ст. 1 30 

6. Порошківська ЗОШ І-ІІІ ст. 4 120 

7. Тур’я Полянська ЗОШ І-ІІ ст. 2 60 

8. Поляно -Гутянська ЗОШ І-ІІ ст. 1 30 

9. Тур’я Бистрянська ЗОШ І-ІІ ст. 2 60 

Р А З О М: 17 510 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 9 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 08 

 

 

МЕРЕЖА 

закладів дошкільної освіти району на 2020 - 2021 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва ДНЗ Всього 

груп 

Всього 

дітей 

В тому числі Трива- 

лість 

роботи 

Дош- 

кільних 

груп 

У 

них 

дітей 

Ясель- 

них 

груп 

У 

них 

дітей 

1. Тур’я-Реметівський 
ДНЗ 

4 100 3 85 1 15 10.5 год. 

2. Турицький ДНЗ 2 41 2 41 - - 12 год. 

3. Раківський ДНЗ 1 20 1 20 - - 12 год. 

4. Тур’я Пасіцький 
ДНЗ 

1 32 1 32 - - 12 год. 

5. Порошківський 

ДНЗ 

4 110 3 86 1 24 12 год. 

6. Порошківський 

ДНЗ №2 

(Зерновський) 

1 20 1 20 - - 12 год. 

7. Тур’я Полянський 
ДНЗ 

2 53 2 53 - - 10.5 год. 

8. Поляно-Гутянський 
ДНЗ 

1 20 1 20 - - 10.5 год. 

9. Тур’я Бистрянський 
ДНЗ 

3 65 2 48 1 17 10.5год. 

Р А З О М : 19 461 16 405 3 56 - 

 

МЕРЕЖА 

НАВЧАЛЬНО-ВИХОВНИЙ КОМПЛЕКС «ШКОЛА – ДНЗ» 
 

№ 
з/п 

Назва ДНЗ Всього 
груп 

Всього 
дітей 

Режим 
роботи 

Тривалість 
роботи 

1.      

2. Вільшинківський НВК 1 20 5 денний 10.5 год. 

Р А З О М: 1 20 5 денний 10.5 год. 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 09 

с. Тур’ї Ремети 

 

Про підготовку та проведення 

у 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання 

 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанов Кабінету Міністрів України від 15 квітня 2015 року № 222 

«Про затвердження Порядку залучення педагогічних, наукових, науково- 

педагогічних працівників та інших фахівців до проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання», від 22 липня 2020 року № 641, «Про встановлення 

карантину та запровадження посилених протиепідемічних заходів на території із 

значним поширенням гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2» (зі змінами), Порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання та моніторингу якості освіти, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 25 серпня 2004 року № 1095 (зі 

змінами), наказів Міністерства освіти і науки України від 09.07.2019 № 945 

«Деякі питання проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти» (зі 

змінами), зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 01 серпня 2019 року за 

№ 850/33821, від 15.10.2020 № 1274 «Про затвердження Умов прийому на 

навчання для здобуття вищої освіти у 2021 році», Календарного плану 

підготовки та проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання 

результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 30.09.2020 № 

1210, Тимчасових рекомендацій щодо організації протиепідемічних заходів при 

проведенні зовнішнього незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та 

єдиного фахового вступного випробування в період карантину в зв’язку з 

поширенням коронавірусної хвороби (COVID-19), затверджених постановою 

Головного державного санітарного лікаря України від 21 травня 2020 року №24, 

розпорядження голови Закарпатської обласної державної адміністрації 

14.12.2020 №732 «Про підготовку та проведення у 2021 році зовнішнього 

незалежного оцінювання, єдиного вступного іспиту та єдиного фахового 

вступного   випробування»,   з   метою   організації   належної   підготовки   та 



 

проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання та для 

забезпечення збереження життя і здоров’я здобувачів освіти та працівників, 

залучених до проведення зовнішнього незалежного оцінювання (далі – ЗНО), 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

(В.Цапик) у визначені нормативними документами терміни: 

1.1. Створити умови для належної роботи пунктів реєстрації, пунктів 

проведення ЗНО з метою якісної підготовки і проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання результатів навчання, здобутих на основі повної 

загальної середньої освіти. 

1.2. Провести організаційно-роз’яснювальну роботу щодо порядку та 

особливостей проведення у 2021 році ЗНО, у тому числі в період карантину у 

зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19, використання його 

результатів під час вступу до закладів вищої освіти та зарахування їх як 

державної підсумкової атестації за курс повної загальної середньої освіти. 

1.3. Вжити заходів щодо забезпечення у повному обсязі пунктів 

проведення ЗНО з усіх предметів, винесених на ЗНО, засобами індивідуального 

захисту та дезінфекції. 

1.4. Забезпечити безперебійну роботу мережі Інтернет у закладах освіти 

1.5. Вжити заходів щодо залучення у повному обсязі педагогічних 

працівників та інших фахівців для роботи у тимчасових пунктах, утворених з 

метою підготовки та проведення ЗНО (у тому числі пробного), згідно із 

замовленням, що формується регіональним центром оцінювання якості освіти. 

1.6. Під час формування місцевих бюджетів на 2021 рік передбачити кошти 

для оплати відряджень педагогічних працівників, які направляються на навчання, 

залучаються для роботи у пунктах проведення ЗНО (у тому числі пробного), за 

рахунок асигнувань на утримання відповідних закладів освіти. 

1.7. Вжити заходів щодо організації безпечного підвезення учасників ЗНО, 

які є здобувачами освіти закладів загальної середньої освіти, до пунктів 

проведення ЗНО та у зворотному напрямку з дотриманням рекомендацій щодо 

організації протиепідемічних заходів під час перевезення пасажирів, 

затверджених постановою Головного державного санітарного лікаря України від 

21.05.2020 № 23. 

1.8. Організувати збір і утилізацію використаних на пунктах проведення 

ЗНО масок і рукавичок. 

1.9. Розмістити у кожному пункті проведення ЗНО урну з кришкою із 

позначкою „Для використаних масок і рукавичок”. 

1.10. Забезпечити утилізацію використаних масок і рукавичок шляхом 

пакування їх в окремий мішок для сміття із зав’язками для подальшої утилізації 

як побутових відходів. 



 

1.11. У зв’язку із введенням адміністративної реформи організувати, за 

потреби, оновлення інформації у довідниках місцевих органів управління 

освітою, закладів освіти, що містяться в інформаційно-телекомунікаційній 

системі Українського центру оцінювання якості освіти. 

1.12. Забезпечити подання до регіонального центру оцінювання якості 

освіти пропозицій щодо використання закладів освіти у якості пунктів 

проведення ЗНО та спільно з регіональним центром сформувати мережу пунктів  

проведення ЗНО (у тому числі пробного) та закріпити за ними відповідальних за 

пункти проведення ЗНО. 

1.13. Вжити заходів з метою створення відповідних умов для роботи 

пунктів реєстрації, пунктів проведення ЗНО (у тому числі пробного). 

1.14. Забезпечити організацію і проведення навчання педагогічних 

працівників, які працюватимуть у пунктах проведення ЗНО (у тому числі 

пробного). 

1.15. Забезпечити роботу уповноважених осіб на пунктах тестування 

відповідно до Регламенту роботи пункту проведення ЗНО. 

1.16. Створити умови для роботи громадських спостерігачів під час 

здійснення ними контролю за проведенням ЗНО. 

1.17. Організувати роз’яснювальну роботу серед громадян щодо порядку 

проведення у 2021 році ЗНО та ДПА, порядку реєстрації, особливостей вступу до 

закладів вищої освіти. 

2. Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я у визначені 

нормативними документами терміни забезпечити: 

2.1. Медичне обслуговування учасників ЗНО у пунктах проведення 

тестування. 

2.2. Закріплення закладів охорони здоров’я за пунктами проведення 

тестування. 

2.3. Закріплення медичних працівників у пунктах тестування відповідно до 

наданої мережі та проведення їх інструктажу. 

2.4. Передбачити, що на пунктах проведення ЗНО кожний медичний 

працівник має бути забезпечений безконтактним термометром (пірометром), до 

якого додається інструкція з використання (зокрема деталізовано точку (місце) 

вимірювання температури), та відповідними засобами індивідуального захисту 

(халат ізоляційний, маска медична або респіратор та захисний щиток), на 

пунктах тестування він/вона має забезпечити 4 проведення термометрії до 

початку допуску учасників до пунктів тестування та оперативне надання 

медичної допомоги (за потреби) учасникам ЗНО та працівникам пунктів 

тестування. 

3. Рекомендувати Перечинському відділенню поліції Ужгородського 

відділу поліції головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області забезпечити функціональний супровід усіх етапів зовнішнього 

незалежного оцінювання, зокрема, доставки та зберігання тестових завдань, 



 

попередження зловживань і порушень порядку проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання 

3. Відділу документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян апарату Тур’є-Реметівської сільської ради сприяти 

висвітленню у засобах масової інформації повідомлень про хід підготовки та 

проведення ЗНО. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови О. Крупчинську. 

 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 10 

с. Тур’ї Ремети 

 

Про затвердження фактичної мережі 

закладів культури Тур’є-Реметівської 

сільської ради та контингенту учнів 

 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про культуру», Закон 

України «Про позашкільну освіту», Закон України «Про бібліотеку та 

бібліотечну справу», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фактичну мережу закладів культури сільської ради та 

контингенту учнів станом на 01.01.2021 року, а саме: 

1.1. Мережі закладів мистецтв згідно з додатком 1; 

1.2. Мережа бібліотек згідно з додатком 2; 

1.3. Мережа клубних установ згідно з додатком 3; 

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 

рішення покласти на відділ культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови О. Крупчинську. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 10 

 

 
 

МЕРЕЖА 

закладів мистецтв, що знаходяться на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 
 

№ 

п/п 

Назва школи Учні 1 

класу 

Учні 2 

класу 

Учні 3 

класу 

Учні 4 

класу 

Учні 5 

класу 

Учні 6 

класу 

Всього 

1. Тур’є- 

Реметівська 

дитяча школа 

мистецтв 

 

25 

 

14 

 

19 

 

8 

 

8 

 

10 

 

84 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 2 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 10 

 

 

 

 

 

 

 

МЕРЕЖА 

бібліотек, що знаходяться на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
1. «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» 

2. Бібліотека-філія с. Тур’я Поляна 

3. Бібліотека-філія с. Туриця 

4. Бібліотека-філія с. Полянська Гута 

5. Бібліотека-філія с. Тур’я Бистра 

6. Бібліотека-філія с. Тур’я Пасіка 

7. Бібліотека-філія с. Порошково 

8. Бібліотека-філія с. Вільшинки 

9. Бібліотека-філія с. Турички 

10.Бібліотека-філія с. Раково 

11.Бібліотека-філія с. Мокра 

 

 

 
 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 26.01.2021 року № 10 

 

 

 

 

 

МЕРЕЖА 

клубних установ, що знаходяться на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Клубна установа с. Тур’ї Ремети 

2. Клубна установа с. Туриця 

3. Клубна установа с. Порошково 

4. Клубна установа с. Тур’я Поляна 

5. Клубна установа с. Полянська Гута 

6. Клубна установа с. Тур’я Бистра 

7. Клубна установа с. Вільшинки 

8. Клубна установа с. Липовець 

9. Клубна установа с. Мокра 

10.Клубна установа с. Раково 

11.Клубна установа с. Лікіцари 

12.Клубна установа с. Маюрки 

13.Клубна установа с. Тур’я Пасіка 

 

 
 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 11 

село Тур’ї Ремети 

 

Про опікунську раду 

 

На підставі ч.1 п.б пп. 4 розділу 1 статі 34 Закону України «Про місцеве 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити опікунську раду при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської 

ради VІІІ скликання у складі голови, секретаря і п’яти членів. 

2. Затвердити Положення про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Тур’є-Реметівської ради VІІІ скликання згідно додатку № 1 до рішення. 

3. Затвердити такий персональний склад опікунської ради при виконавчому 

комітеті Тур’є-Реметівської ради VІІІ скликання: 

Голова комісії : 

Крупчинська Олександра – перший заступник сільського голови; 

Секретар комісії : 

Пузакулич Оксана – начальник служби у справах дітей; 

Члени комісії : 

Воронич Едуард – секретар сільської ради; 

Біган Михайло – керуючий справами виконкому сільської ради; 

Туряниця Олеся – заступник керуючого справами виконкому сільської ради, 

начальник відділу правової та кадрової роботи; 

Цапик Владислав – начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

Кецук Іванна – завідувачка АЗПСМ с. Тур’ї Ремети; 

  – начальник відділу соціального захисту населення та охорони 

здоров’я. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

№11 від 26.01.2021 року 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про опікунську раду при виконавчому комітеті 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Опікунська рада при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської 

ради (далі - опікунська рада) є консультативно-дорадчим органом, що 

утворюється виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.2. Опікунська рада у своїй діяльності керується Конституцією та законами 

України, указами Президента України і постановами Верховної Ради України, 

актами Кабінету Міністрів України та цим Положенням. 

1.3. Опікунська рада співпрацює зі службою у справах дітей, відділом 

освіти, молоді та спорту, відділом соціального захисту населення та охорони 

здоров’я, закладами охорони здоров’я, сектором ювенальної превенції 

Перечинського відділу поліції Головного управління Національної поліції в 

Закарпатській області, постійними депутатськими комісіями сільської ради. 

 

ІІ. ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

2.1.   Основним   завданням   опікунської   ради   є забезпечення    особис- 

тих немайнових і майнових прав та інтересів малолітніх, неповнолітніх осіб, а 

також повнолітніх осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно 

здійснювати свої права і виконувати обов’язки, а також попередній розгляд 

питань, які виносяться для прийняття рішення органами опіки та піклування. 

 

ІІІ. ФУНКЦІЇ 

3.1. Опікунська рада забезпечує вирішення питань щодо: 

- встановлення статусу дитини-сироти та дитини, позбавленої батьківського 

піклування; 

- надання опіки та піклування над дітьми-сиротами та дітьми, 

позбавленими батьківського піклування та застосування інших форм 

влаштування дітей-сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування; 

- соціального захисту і захисту особистих, майнових, житлових прав та 

інтересів дітей; 

- забезпечення пріоритетних форм влаштування дітей-сиріт та дітей 

позбавлених батьківського піклування; 

- притягнення до відповідальності осіб, які порушують права дитини; 



 

- надання письмової згоди або заперечення на відчуження нерухомого 

майна (у тому числі житла) та іншого майна, власником якого є дитина; 

- подання заяв, клопотань, позовів про захист прав дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування.; 

- присутності представника органів опіки та піклування на судових 

засіданнях, якщо розглядається справа стосовно дитини або з питань, що 

зачіпають права дитини; 

- надання до суду подання про призначення опікуна, у разі визнання особи 

недієздатною та призначення піклувальника, у разі визнання особи обмежено 

дієздатною. 

 

ІV. ПРАВА 

4. Опікунська рада має право: 

- одержувати в установленому законодавством порядку необхідну для її 

діяльності інформацію від органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій; 

- подавати пропозиції щодо вжиття заходів до посадових осіб у разі 

недотримання ними законодавства про захист прав дітей, а також повнолітніх 

осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і 

виконувати обов’язки; 

- залучати до розв’язання актуальних проблем дітей, а також повнолітніх 

осіб, які за станом здоров’я не можуть самостійно здійснювати свої права і 

виконувати обов’язки благодійні, громадські організації, суб’єктів підприєм- 

ницької діяльності (за згодою) ; 

- перевіряти умови влаштування, утримання, виховання, навчання дітей- 

сиріт та дітей позбавлених батьківського піклування, можуть переводити дітей, 

життю та здоров’ю (у тому числі психічному) яких загрожує небезпека, до інших 

форм влаштування дітей. 

 

V. ДІЯЛЬНІСТЬ ОПІКУНСЬКОЇ РАДИ 

5. Загальні положення: 

5.1. Голова, секретар та склад опікунської ради затверджуються рішенням 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5.2. Члени опікунської ради працюють на громадських засадах. 

5.3. У випадку, коли хтось із членів опікунської ради вибуває, відповідним 

рішенням виконавчого комітету на його місце призначається інша особа. 

5.4. Голова опікунської ради: 

5.4.1. Скликає і координує роботу опікунської ради. 

5.4.2. Проводить засідання, підписує протоколи засідань, рішення та 

висновки опікунської ради. 

5.4.3. Визначає функції секретаря, інших членів опікунської ради. 

5.5. Секретар опікунської ради: 



 

5.5.1. У разі тимчасової відсутності секретаря опікунської ради виконання 

його обов’язків покладається на члена опікунської ради більшістю голосів на її 

засіданні. 

5.5.2. Секретар опікунської ради відповідно до покладених на нього 

обов’язків: 

- готує матеріали, необхідні для проведення засідань опікунської ради; 

- веде протоколи засідань опікунської ради; 

- веде діловодство опікунської ради. 

5.6. Опікунська рада створюється у складі 8 осіб. До складу Ради входять 

депутати сільської ради, представники виконкому, представники закладів освіти, 

представники закладів охорони здоров’я. 

5.7. Основною організаційною формою діяльності опікунської ради є її 

засідання, які проводяться у разі потреби. Засідання опікунської ради є 

правомочним, якщо на ньому присутня більша половина від загальної кількості її 

членів. 

До участі у засіданнях опікунської ради можуть запрошуватися 

представники підприємств, установ, організацій та громадяни, які беруть 

безпосередню участь у вирішенні долі конкретної людини. 

5.8. Опікунська рада у межах своєї компетенції приймає висновки, рішення, 

організовує їх виконання. Висновки опікунської ради затверджу-ються 

виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5.9. Рішення, висновки опікунської ради приймається відкритим 

голосуванням більшістю голосів членів опікунської ради, присутніх на засіданні. 

У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови опікунської ради. 

5.10. Окрема думка члена опікунської ради, який голосував проти прийняття 

рішення, викладається в письмовій формі і додається до рішення, висновку 

опікунської ради. 

5.11. У разі, коли вирішується питання відносно осіб, які знаходяться у 

родинних стосунках з членами опікунської ради, члени опікунської ради не 

голосують. 

5.12. Організаційне забезпечення діяльності опікунської ради здійснюється 

виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

 
 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 12 

село Тур’ї Ремети 

 

Про утворення адміністративної 

комісії при виконавчому комітеті 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

VIІІ скликання 

 

Згідно Кодексу законів України про адміністративні правопорушення, 

відповідно до Положення про адміністративні комісії Української PCP, затвер- 

дженого Указом Президії Верховної Ради Української PCP від 9 березня 1988 

року за № 5540-ХІ, на підставі підпункту 4 пункту б) частини 1 статті 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання повноважень 

щодо забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і законних 

інтересів громадян, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити адміністративну комісію при виконавчому комітеті Тур’є- 

Реметівської ради VІІІ скликання у складі голови, заступника голови, секретаря і 

шістьох членів адміністративної комісії. 

2. Затвердити Положення про адміністративну комісію при виконавчому 

комітеті Тур’є-Реметівської ради VІІІ скликання згідно додатку № 1 до рішення. 

3. Затвердити склад адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Тур’є-Реметівської ради VІІІ скликання згідно додатку №2 до рішення. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

Додаток №1 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

№ 12 від 26.01.2021 року 

про адміністративну комісію 

при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради 

1. Завданням адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі – адмінкомісія) є розгляд справ про 

адміністративні правопорушення, виховання громадян у дусі точного і неухиль- 

ного додержання законів, чесного ставлення до обов'язків, поваги до прав, честі й 

гідності громадян, а також запобігання вчиненню нових правопорушень як 

самими правопорушниками, так і іншими особами. 

2. Адмінкомісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, за 

винятком віднесених відповідно до чинного законодавства до компетенції інших 

органів (службових осіб). Адмінкомісія забезпечує своєчасне, всебічне, повне і 

об'єктивне з'ясування обставин кожної справи, вирішення її в точній 

відповідності з законодавством, виконання винесеної постанови, а також 

виявлення причин та умов, що сприяли вчиненню адміністративних право- 

порушень, запобігання правопорушенням, виховання громадян у дусі додер- 

жання, законів. 

3. Адмінкомісія утворюється за рішенням виконавчого комітету сіль-ської 

ради на строк повноважень ради. 

4. Адмінкомісія у своїй роботі є відповідальною перед сільською радою і 

її виконавчим комітетом та їм підзвітна. Виконавчий комітет сільської ради може 

провадити зміни в складі адмінкомісії. 

5. Адмінкомісія діє в складі голови, заступника голови, секретаря і не 

менш як 6 членів комісії. До складу адмінкомісії входять депутати сільської 

ради, представники громадських організацій, трудових колективів. До складу 

адмінкомісії не можуть входити представники державних органів, службові 

особи яких мають право складати протоколи про адміністративні право- 

порушення, а також працівники прокуратури, суду і адвокати. 

6. Адмінкомісія у своїй діяльності спирається на широкий актив 

громадськості. Адмінкомісія в усіх питаннях, віднесених до її компетенції, 

взаємодіє з постійними комісіями сільської ради та комісіями, утворюваними при 

виконавчому комітеті сільської ради. 

7. Адмінкомісія у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Кодексом законів України про адміністративні правопорушення, Положенням 

про адміністративні комісії Української РСР, цим положенням та іншими 

законодавчими актами, а також рішенням сільської ради та її виконавчого 

комітету, за порушення яких передбачається адміністративна відповідальність. 

8. Адмінкомісія організує облік розглянутих справ про адміністративні 

правопорушення, узагальнює практику розгляду цих справ у межах села. 



 

9. Діловодство у справах, що розглядаються адмінкомісією, ведеться 

відповідно до вимог Кодексу законів України про адміністративні 

правопорушення, Положення про адміністративні комісії Української РСР, цього 

положення та інших актів законодавства про адміністративні право-порушення. 

10. Справа, що заводиться адміністративною комісією, повинна містити 

протокол про адміністративні правопорушення, протокол засідання і постанову 

комісії, дані про оповіщення осіб, які беруть участь у справі, про день і час 

засідання комісії, вручення або надіслання постанови особі, щодо якої її 

винесено, та потерпілому, відмітки про звернення до виконання постанови, хід і 

результати її виконання та інші документи у цій справі. 

11. Голова адмінкомісії, а під час його відсутності заступник голови: 

1) керує роботою комісії, несе відповідальність за виконання покладених 

на комісію завдань; 

2) головує на засіданнях комісії; 

3) забезпечує регулярне проведення засідань комісії, визначає коло 

питань, що підлягають розгляду на черговому засіданні; 

4) вживає заходів щодо підвищення рівня правової культури і правової 

підготовки членів адмінкомісії; 

5) підписує протокол і постанову комісії по справі про адміністративне 

правопорушення. 

12. Секретар адміністративної комісії: 

1) заводить по кожному протоколу про адміністративне правопорушення 

окрему справу; 

2) здійснює підготовку до розгляду справ про адміністративне право- 

порушення; 

3) вирішує організаційні питання проведення засідань комісії; 

4) веде по справах, що розглядаються адмінкомісією, протоколи засідань 

комісії; 

5) разом з головою комісії підписує протокол і постанову комісії по справі 

про адміністративне правопорушення; 

6) звертає до виконання постанови про накладення адміністративного 

стягнення і контролює їх виконання; 

7) веде діловодство комісії, облік розглянутих справ про адміністративні 

правопорушення, забезпечує схоронність цих справ. 

13. Технічне обслуговування та матеріально-технічне забезпечення 

адмінкомісії покладається на виконавчий комітет сільської ради. Адмінкомісія 

користується штампом і печаткою виконавчого комітету сільської ради. 

14. Адмінкомісія розглядає справи про адміністративні правопорушення, 

зазначені в ч.2 ст.218 Кодексу законів України про адміністративні право- 

порушення. 

15. Підставою для розгляду адмінкомісією справи є протокол про 

адміністративне правопорушення, складений у встановленому порядку 

уповноваженою на те службовою особою відповідно до ст.255 КУпАП. 



 

16. Адмінкомісія розглядає справи на засіданнях, що проводяться не 

менше одного разу на місяць. Засідання адмінкомісії є правомочним при 

наявності не менш як половини загального складу комісії. 

17. Адмінкомісія розглядає справи в 15-денний строк з дня одержання 

протоколу про адміністративне правопорушення та інших матеріалів справи. 

18. Справи розглядаються відкрито. Справа розглядається в присутності 

тієї особи, яка притягається до адміністративної відповідальності. Під час 

відсутності цієї особи справу може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані 

про її своєчасне сповіщення про місце і час розгляду справи, і якщо від неї не 

надійшло клопотання про відкладення розгляду справи. 

19. При підготовці до розгляду справи секретар адмінкомісії вирішує такі 

питання: 

1) чи належить до компетенції адміністративної комісії розгляд даної 

справи; 

2) чи правильно складено протокол та інші матеріали справи; 

3) чи сповіщено осіб, які беруть участь у розгляді справи про час і місце її 

розгляду; 

4) чи витребувані необхідні додаткові матеріали; 

5) чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, потерпілого, їх законних представників і 

адвоката. 

20. Розгляд справи розпочинається з оголошення складу адмінкомісії. 

Головуючий на засіданні адмінкомісії оголошує яка справа підлягає розгляду, 

хто притягається до адміністративної відповідальності, роз'яснює особам, що 

беруть участь у розгляді справи, відповідно до статей 268-274 КУпАП їх права і 

обов'язки. Після цього оголошується протокол про адміністративне 

правопорушення. На засіданні заслуховуються особи, які беруть участь у 

розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання. 

21. Адмінкомісія при розгляді справи про адміністративні право- 

порушення зобов'язана з'ясувати: 

1) чи було вчинене адміністративне правопорушення; 

2) чи винна дана особа у його вчиненні; 

3) чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 

4) чи є обставини, що пом'якшують відповідальність; 

5) чи заподіяно майнову шкоду; 

6) чи є підстави для передачі матеріалів про адміністративне право- 

порушення на розгляд товариського суду, комісії по боротьбі з пияцтвом, 

утвореної на підприємстві, в установі, організації, трудового колективу; 

7) інші обставини, що мають значення для правильного вирішення 

справи. 

22. При розгляді кожної справи про адміністративне правопорушення 

адмінкомісією ведеться протокол, в якому зазначаються: 

1) дата і місце засідання; 



 

2) найменування і склад комісії; 

3) зміст справи, що розглядається; 

4) відомості про явку осіб, які беруть участь у справі; 

5) пояснення осіб, які беруть участь у розгляді справи, їх клопотання і 

результати їх розгляду; 

6) документи і речові докази, досліджені при розгляді справи; 

7) відомості про оголошення прийнятої постанови і роз'яснення порядку 

та строків її оскарження. 

Протокол засідання адмінкомісії підписується головуючим на засіданні 

і секретарем. 

23. По справі про адміністративне правопорушення адмінкомісія 

виносить одну з таких постанов: 

1) про накладення адміністративного стягнення; 

2) про закриття справи. 

24. За вчинення правопорушень адмінкомісія може застосо- 

вувати такі адмінстягнення: 

1) попередження; 

2) штраф; 

3) оплатне вилучення предмета, який став знаряддям вчинення або 

безпосереднім об'єктом адміністративного правопорушення; 

4) конфіскація предмета, який став знаряддям вчинення або безпосе- 

реднім об'єктом адміністративного правопорушення. 

При вирішенні питання про накладення адміністративного стягнення 

адмінкомісія накладає його в межах, установлених відповідною статтею КУпАП 

та іншими актами, які передбачають відповідальність за адміністративні 

правопорушення. 

При накладенні стягнення адмінкомісія враховує характер вчиненого 

правопорушення, особу порушника, ступінь його вини, майновий стан, 

обставини, що пом'якшують і обтяжують відповідальність. 

Якщо одночасно розглядаються дві або більше справ про вчинення однією 

особою кількох порушень, адмінкомісія накладає стягнення в межах санкції, 

встановленої за більш серйозне правопорушення з числа вчинених. До основного 

стягнення в цьому разі може бути приєднано одне з додаткових стягнень, 

передбачених статтями про відповідальність за будь-яке з вчинених 

правопорушень. 

Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніш як через два 

місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні - два 

місяці з дня його виявлення. 

24. Постанова про закриття справи виноситься при оголошенні усного 

зауваження, передачі матеріалів на розгляд товариського суду, комісії по 

боротьбі з пияцтвом, утвореної на підприємстві, в установі, організації чи їх 

структурних підрозділах, громадської організації чи трудового колективу або 

передачі їх прокурору, органу попереднього слідства чи дізнання, а також при 



 

наявності обставин, що виключають провадження у справі про адміністративне 

правопорушення, зазначених у статті 247 КУпАП. 

25. Постанова комісії повинна містити: 

1) найменування адмінкомісії; 

2) дату розгляду справи; 

3) відомості про особу, щодо якої розглядається справа; 

4) викладення обставин, установлених при розгляді справи; 

5) зазначення нормативного акту, який передбачає відповідальність за 

дане адміністративне правопорушення; 

6) прийняте по справі рішення. 

Якщо при вирішенні питання про накладення стягнення за адміні- 

стративне правопорушення одночасно вирішується питання про відшкодування 

винним майнової шкоди, то в постанові по справі зазначається розмір шкоди, що 

підлягає стягненню, порядок і строк її відшкодування. Постанова повинна 

містити вирішення питання про вилучені речі і документи, а також вказівку про 

порядок і строк її оскарження. Постанова адмінкомісії приймається простою 

більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. Постанова підпису- 

ється головуючим на засіданні і секретарем комісії. 

26. Постанова оголошується негайно після закінчення розгляду справи. 

Копія постанови протягом трьох днів вручається або висилається особі, щодо 

якої її винесено. Копія постанови в той же строк вручається або висилається 

потерпілому на прохання. Копія постанови вручається під розписку. В разі, якщо 

копія постанови висилається, про це робиться відповідна відмітка у справі. 

27. Постанова адмінкомісії може бути оскаржена протягом десяти днів з 

дня винесення постанови особою, щодо якої її винесено, а також потерпілим у 

виконавчий комітет сільської ради, або в районний суд. У разі пропуску зазна- 

ченого строку з поважних причин цей строк адмінкомісією за заявою особи, 

щодо якої винесено постанову, може бути поновлено. 

28. У разі надходження скарги або протесту на постанову адмінкомісія 

протягом трьох діб надсилає скаргу разом з справою в орган, куди оскаржується 

постанова. 

Подання у встановлений строк скарги на постанову, за винятком поста- 

нови про накладення адміністративного стягнення у вигляді попередження, а 

також принесення протесту зупиняє виконання постанови до розгляду скарги або 

протесту. 

Постанова про накладення адмінстягнення, є обов'язковою для виконання 

державними і громадськими організаціями, підприємствами, установами, 

організаціями, службовими особами та громадянами. На підставі документ що 

свідчить про виконання постанови, секретар адмінкомісії на постанові робить 

відповідну відмітку. 

 
 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

Додаток №2 

до рішення виконкому 

№ 12 від 26.01.2021 р. 

 
 

СКЛАД 

адміністративної комісії при виконавчому комітеті 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 
Голова адміністративної комісії : 

  – начальник відділу житлово-комунального господарства, 

транспорту та благоустрою апарату сільської ради; 

 

Заступник голови адміністративної комісії: 

Туряниця Олеся Іванівна – заступник керуючого справами виконкому сільської 

ради, начальник відділу правової та кадрової роботи 

апарату сільської ради; 

 

Секретар адміністративної комісії: 

    – начальник відділу документообігу, організаційної, 

інформаційної роботи та звернень громадян апарату 

сільської ради; 

 

Члени адміністративної комісії: 

Діянич Сергій Михайлович – депутат сільської ради; 

Пашко Михайло Михайлович – депутат сільської ради; 

Дзамулич Юрій Іванович – депутат сільської ради; 

Фекета Михайло Михайлович – депутат сільської ради; 

Мицька Микола Михайлович – член виконкому сільської ради, директор Тур’я 

Пасіцької ЗОШ І-ІІІ ст.; 

Машкаринець Наталія Михайлівна – бухгалтер відділу соціального захисту 

населення та охорони здоров’я сільської 

ради. 

 

 
 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 13 

село Тур’ї Ремети 

 

Про створення Координаційної ради з питань 

гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі, 

протидії торгівлі людьми, затвердження 

положення про Координаційну раду, її складу 

 

Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 22.08.2018 року 

№658 «Про затвердження Порядку взаємодії суб’єктів, що здійснюють заходи у 

сфері запобігання та протидії домашньому насильству і насильству за ознакою 

статі», Закону України від 20.09.2011 року № 3739-VI «Про протидію торгівлі 

людьми» із внесеними до нього змінами, Закону України від 07.12.2017 №2229- 

19 «Про запобігання та протидію домашньому насильству», керуючись Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання 

та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми. 

2. Затвердити: 

2.1. Положення Координаційної ради з питань гендерної рівності, 

запобігання та протидії домашньому насильству за ознакою статі, протидії 

торгівлі людьми (додаток № 1). 

2.2. Склад Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання і 

протидії домашньому насильству за ознакою   статі,   протидії   торгівлі 

людьми (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Крупчинську О. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

https://rada.info/upload/users_files/04397738/3c3a1f57c92b7394fa358195a56d3831.doc
https://rada.info/upload/users_files/04397738/35bafd27ade2c0b508970ac84bc397e2.docx


 

Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

№ 13 від 26.01.2021 року 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Координаційну раду з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1. Координаційна рада з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми (далі - Рада) 

утворюється рішенням виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України та Законами 

України, указами Президента України та постановами, розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики 

України, рішеннями Закарпатської обласної ради, розпорядженнями голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації, наказами Департаменту 

соціального захисту населення Закарпатської обласної державної адміністрації, 

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

розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими нормативно- 

правовими актами. 

2. МЕТА, ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ ТА ФУНКЦІЇ. 

1. Рада створюється з метою контролю за дотриманням Конституції України, 

Закону України «Про запобігання та протидію домашньому насильству» та 

наказу Міністерства України у справах сім’ї, молоді та спорту, Міністерства 

охорони здоров’я України, Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

праці та соціальної політики України, Міністерства транспорту та зв’язку 

України, Міністерства внутрішніх справ України, Державного департаменту 

України з питань виконання покарань «Про затвердження Порядку взаємодії 

суб’єктів соціального супроводу сімей (осіб), які перебувають у складних 

життєвих обставинах», забезпечення взаємодії органів та служб, на які покладена 

система соціальних і спеціальних заходів, спрямованих на запобігання та 

протидію домашньому насильству, торгівлею людьми. 

2. Основними завданнями та функціями Ради є: 

 розгляд питань, які стосуються питань запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради; 

 участь в розробленні заходів щодо здійснення всебічної допомоги сім’ям, 

які постраждали від домашнього насильства, або насильства за ознакою статі, 

запобігання та протидія домашньому насильству на території Тур’є- Реметівської 

сільської ради; 

 координація зусиль представників підприємств, установ, організацій, 

незалежно від форм власності, відділів Тур’є-Реметівської сільської ради, 



 

громадських організацій, інших служб щодо вирішення проблем запобігання та 

протидії домашньому насильству на території Тур’є-Реметівської сільської ради; 

 ініціювання громадського контролю за дотриманням чинного 

законодавства з питань щодо запобігання та протидії домашньому насильству, 

торгівлі людьми; 

 взаємодія державних органів та громадськості з питань щодо усунення 

причин та умов, сприяючих здійсненню домашнього насилля; 

 надавати закладам та організаціям, окремим громадянам методичну та 

практичну допомогу, консультації з питань що входять до компетенції 

координаційної Ради; 

 проводити роз’яснювальну роботу за допомогою засобів масової 

інформації, підвищувати ефективність діяльності правоохоронних органів у 

боротьбі з торгівлею людьми; 

 надавати допомогу особам, що постраждали від торгівлі людьми, зокрема 

у працевлаштуванні та професійному навчанні; 

 співпрацювати з громадськими організаціями, що провадять діяльність, 

пов’язану з протидією торгівлі людьми; 

 проводити інформаційно-просвітницьку роботу з питань подолання 

стереотипів щодо ролі жінок і чоловіків у сім’ї та суспільстві, утвердження 

духовних цінностей, формування відповідального материнства і батьківства, 

забезпечення гендерного паритету і духовній сфері; 

 проводити конференції, засідання круглих столів, навчальних семінарів, 

інших масових заходів з питань гендерної рівності на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради; 

 сприяння розповсюдженню соціальної реклами на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради у закладах охорони здоров’я, учбових закладах з 

питань здорового способу життя та відповідального батьківства, протидії торгівлі 

людьми та гендерної рівності; 

 організація семінарів, «круглих столів», тематичних лекцій з питань 

гендерної політики та протидії торгівлі людьми. 

3. ОРГАНІЗАЦІЯ РОБОТИ КООРДИНАЦІЙНОЇ РАДИ. 

1. Раду очолює перший заступник Тур’є-Реметівського сільського голови 

згідно розподілу обов’язків. 

2. Персональний склад Ради, зміни та доповнення в склад Ради 

затверджуються рішенням виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

3. Засідання проводяться відповідно до плану роботи Ради на рік, який 

затверджує голова Ради, але не рідше ніж один раз на квартал. Позачергові 

засідання проводяться у разі потреби за рішенням голови Ради. 

4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш як дві 

третини її членів. Члени Ради зобов’язані особисто брати участь у її засіданнях. 



 

5. Рішення ради приймаються більшістю голосів присутніх на засіданні 

членів Ради та оформлюються у вигляді протоколів, рекомендацій, підписаних 

головою, або особою, яка головує на засіданні. У випадку рівної кількості 

голосів голос головуючого на засіданні ради є вирішальним. 

6. Рішення Ради мають рекомендаційний характер. 

7. Організаційно-технічне забезпечення роботи Ради здійснює виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

 

 
 

 
 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

№ 13 від 26.01.2021 року 

 

 

 
СКЛАД 

Координаційної ради з питань гендерної рівності, запобігання та протидії 

домашньому насильству за ознакою статі, протидії торгівлі людьми 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
Голова Координаційної ради : 

Крупчинська Олександра – перший заступник сільського голови 

 

Секретар комісії : 

Біган Михайло – керуючий справами виконавчого комітету сільської ради; 

 

Члени комісії : 

Пузакулич Оксана – начальник Служби у справах дітей; 

Янцо Ірина – директор Центру надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради; 

Кецук Іванна – завідувач АЗПСМ с. Тур’ї Ремети; 

Цапик Владислав – начальник відділу освіти, молоді та спорту; 

Мушак Олександра – дільничний офіцер поліції сектору ювенальної превенції 

Перечинського відділу поліції Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській області; 

Цубина Іван Іванович – староста у селі Вільшинки; 

Пловайко Владислав Михайлович – староста у селах Турички, Лумшори, 

Липовець, Лікіцари; 

Фрайтик Мар’яна Іванівна – староста у селі Туриця; 

Шикула Юрія Михайловича – староста селах Тур’я Пасіка, Раково, Завбуч; 

Цвік Йосип Іванович – староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки; 

Кметич Іван Іванович – староста у селах Тур’я Бистра, Свалявка; 

Юсиба Іван Михайлович – староста у селах Тур’я Поляна, Полянська Гута. 

 

 
 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

Від 26 січня 2021 року № 14 

с. Тур’ї Ремети 

Про Порядок проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад посадових 

осіб місцевого самоврядування Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Керуючись ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 10 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

15.02.2002 року №169 «Про затвердження Порядку проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад державних службовців» (із змінами), наказу 

Головного управління державної служби України №164 від 08.07.2011 року 

«Про затвердження Загального порядку проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад державних службовців», зареєстрованого в 

Міністерстві юстиції України №930/19668 від 28.07.2011 року із змінами та з 

метою дотримання вимог чинного законодавства при прийнятті на службу в 

органи місцевого самоврядування, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити: 

1.1. Порядок проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської ради 

(додаток № 1). 

1.2. Склад конкурсної комісії сільської ради для проведення конкурсу на 

заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тур’є- 

Реметівської сільської ради (додаток № 2). 

1.3. Порядок проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад 

посадових осіб місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської ради 

(додаток № 3). 

2. Конкурсній комісії сільської ради для проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської 

сільської ради керуватись зазначеними Порядком проведення конкурсу та 

Порядком проведення іспиту. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Надію Девіцьку. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток № 1 

до рішення виконкому 

сільської ради 

№ 14 від 26.01.2021 р. 

 
 

                      ПОРЯДОК 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Загальні положення 
1. Відповідно до цього Порядку проводиться конкурсний відбір на заміщення вакантних 

посад посадових осіб місцевого самоврядування (далі - конкурс), крім випадків, коли 

законами України встановлено інший порядок заміщення таких посад. 

2. Конкурс на заміщення вакантної посади посадових осіб місцевого самоврядування 

повинен забезпечувати конституційне право рівного доступу до служби в органах місцевого 

самоврядування громадян України. 

3. Для проведення відбору кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування розпорядженням сільського голови, який здійснює призначення 

на посаду посадової особи, утворюється конкурсна комісія у складі голови, секретаря і 

членів комісії. 

4. Очолює конкурсну комісію перший заступник сільського голови. До складу конкурсної 

комісії входять працівники Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Переведення на рівнозначну або нижчу посаду у сільській раді, а також просування по  

службі посадових осіб, які зараховані до кадрового резерву чи успішно пройшли стажування  

у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів України, може здійснюватися без конкурсного 

відбору. 

 

Умови проведення конкурсу 
6. Рішення про проведення конкурсу приймається сільським головою за наявності 

вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування. За клопотанням керівників  

юридичних осіб публічного права конкурсний відбір зазначених структурних підрозділів 

може проводитися даною конкурсною комісією сільської ради. 

7. До участі у конкурсі не допускаються особи, які: 

 визнані в установленому порядку недієздатними; 

 мають судимість, що є несумісною із зайняттям посади посадової особи місцевого 

самоврядування; 

 у разі прийняття на службу будуть безпосередньо підпорядковані або підлеглі 

близьким особам; 

 позбавлені права займати відповідні посади в установленому законом порядку на 

визначений термін; 

 в інших випадках, установлених законами. 

8. Особи, які подали необхідні документи для участі у конкурсі, є кандидатами на 

зайняття вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування (далі - кандидати). 

9. Конкурс проводиться поетапно: 

1) публікація оголошення сільської ради про проведення конкурсу в пресі або поширення 

його через інші засоби масової інформації; 

2) прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі, та їх попередній  

розгляд на відповідність встановленим кваліфікаційним вимогам до відповідного рівня 

посади; 

3) проведення іспиту та відбір кандидатів. 



 

Оголошення про конкурс 
10. Сільська рада, у якій проводиться конкурс, зобов’язана опублікувати оголошення про 

проведення конкурсу в пресі або поширити його через інші офіційні засоби масової 

інформації не пізніше ніж за 30 календарних днів до початку конкурсу. 

11. В оголошенні про проведення конкурсу повинні міститися такі відомості: 

1) найменування органу місцевого самоврядування із зазначенням його місцезнаходжен- 

ня, адреси та номерів телефонів; 

2) назви вакантних посад із зазначенням, що додаткова інформація щодо основних 

функціональних обов'язків, розміру та умов оплати праці надається кадровою службою; 

3) основні вимоги до кандидатів, визначені органом місцевого самоврядування згідно з 

типовими професійно-кваліфікаційними характеристиками посад державних службовців; 

4) термін прийняття документів (протягом 30 календарних днів з дня оголошення про 

проведення конкурсу). 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству про службу в органах місцевого самоврядування. 
12. При заміщенні вакантних посад, призначення на які відповідно до законодавства 

України здійснюється за іншою процедурою, а також у разі прийняття керівником рішення  

про призначення осіб згідно з пунктом 5 цього Порядку в межах одного державного органу 

конкурс не оголошується. 
 

Прийом та розгляд документів на участь у конкурсі 
13. Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають до конкурсної комісії сільської 

ради такі документи: 

 заяву про участь у конкурсі, в якій зазначається про ознайомлення заявника із 

встановленими законодавством обмеженнями щодо прийняття на службу в органи 

місцевого самоврядування та проходження державної служби; 

 заповнену особову картку (форма П-2 ДС) з відповідними додатками; 

 дві фотокартки розміром 4 х 6 см; 

 копії документів про освіту, підвищення кваліфікації, присвоєння вченого звання, 

присудження наукового ступеня; 

 декларацію про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 

минулий рік за формою, передбаченою Законом України «Про засади запобігання і 

протидії корупції»; 

 копію документа, який посвідчує особу; 

 копію військового квитка (для військовослужбовців або військовозобов’язаних); 

 довідку про допуск до державної таємниці (у разі його наявності); 

Особи, які працюють у сільській раді, де оголошено конкурс, і бажають взяти у ньому 

участь, зазначених документів до заяви не додають. 

Особи, які бажають взяти участь у конкурсі, подають декларацію особи, уповноваженої 

на виконання функцій держави або місцевого самоврядування, у порядку, визначеному 

Законом України «Про засади запобігання та протидії корупції». 

14. Особи можуть подавати додаткову інформацію стосовно своєї освіти, досвіду роботи, 

професійного рівня і репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації тощо). 

15. Забороняється вимагати відомості та документи, подання яких не передбачено 

законодавством. 

16. Кадрова служба сільської ради перевіряє подані документи на відповідність їх 

встановленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування, 

передбаченим для кандидатів на посаду посадової особи органу місцевого самоврядування. 

17. Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням голови 

конкурсної комісії до конкурсу не допускаються, про що їм повідомляється кадровою 

службою з відповідним обґрунтуванням. 



 

Якщо кандидат наполягає на участі у конкурсі за даних обставин, він допускається до 
конкурсу, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. 

18. Подані документи і матеріали конкурсної комісії зберігаються у кадровій службі. 

 
Проведення іспиту та відбір кандидатів 

19. Іспит проводиться конкурсною комісією сільської ради, в якій оголошено конкурс, 

з метою об’єктивної оцінки знань і здібностей кандидатів на посаду посадової особи 

місцевого самоврядування. 

20. Відділ правової та кадрової роботи апарату Тур’є-Реметівської сільської ради за 

погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє 

кандидатів про місце і час його проведення. 

21. Під час іспиту перевіряються знання Конституції України, Законів України «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання та протидії 

корупції», «Про місцеве самоврядування в Україні», а також законодавства з урахуванням  

специфіки функціональних повноважень відповідного органу місцевого самоврядування та 

структурного підрозділу. 

22. Порядок проведення іспиту в сільській раді та перелік питань на перевірку знання  

законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень цього органу та його 

структурних підрозділів затверджується сільським головою, відповідно до цього Порядку та 

Загального порядку проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових 

осіб місцевого самоврядування. 

23. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією 

для призначення на посаду. 

24. Конкурсна комісія на підставі розгляду поданих документів, результатів іспиту та 

співбесіди з кандидатами, які успішно склали іспит, на своєму засіданні здійснює відбір осіб 

для зайняття вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування. 

25. Інші кандидати, які успішно склали іспит, але не були відібрані для призначення на 

посади, у разі їх згоди, за рішенням конкурсної комісії можуть бути рекомендовані для  

зарахування до кадрового резерву в цьому органі місцевого самоврядування і протягом року 

прийняті на вакантну рівнозначну або нижчу посаду без повторного конкурсу. 

Якщо за результатами конкурсу не відібрано жодного з кандидатів для призначення на 
посаду, конкурсна комісія не може рекомендувати цих кандидатів до кадрового резерву. 

26. Якщо жоден з кандидатів не рекомендований конкурсною комісією для зайняття 

вакантної посади посадової особи місцевого самоврядування, оголошується повторний 

конкурс. 

27. Засідання конкурсної комісії вважається правоможним, якщо на ньому присутні не 

менше ніж 2/3 її складу. 

28. Рішення комісії приймається простою більшістю голосів присутніх на її засіданні 

членів конкурсної комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови 

комісії. 

У рішенні комісії, що подається сільському голові, обов’язково зазначаються пропозиції 

щодо призначення конкретного кандидата на вакантну посаду посадової особи місцевого 

самоврядування та визначаються кандидатури для зарахування до кадрового резерву. 

29. Засідання конкурсної комісії оформляється протоколом, який підписується всіма 

присутніми на засіданні членами комісії і подається сільському голові не пізніше ніж через 

два дні після голосування. Кожний член комісії може додати до протоколу свою окрему 

думку. 

30. Конкурсна комісія повідомляє кандидатів про результати конкурсу протягом трьох 

днів після його завершення. 

Якщо посада, на заміщення якої проводиться конкурс, передбачає зайняття відпові- 

дального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним 

корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань 

запобігання корупції, відібраний для призначення на таку посаду кандидат протягом трьох 

днів з дати одержання повідомлення про результати конкурсу надає письмову згоду на 

проведення спеціальної перевірки відповідно до Закону України «Про засади запобігання та  



 

протидії корупції» та медичну довідку про стан здоров’я за формою, затвердженою МОЗ, 

щодо перебування особи на обліку в психоневрологічних або наркологічних закладах 

охорони здоров’я. 

31. Рішення про призначення на посаду посадової особи місцевого самоврядування та 

зарахування до кадрового резерву приймає сільський голова на підставі пропозиції 

конкурсної комісії протягом місяця з дня прийняття рішення конкурсною комісією. Рішення 

про прийняття на роботу працівників до юридичних осіб публічного права, що пройшли 

конкурсний відбір, приймає керівник зазначеної юридичної особи (структурного підрозділу).  

Якщо посада посадової особи місцевого самоврядування передбачає зайняття відпові- 

дального або особливо відповідального становища чи належить до посад з підвищеним 

корупційним ризиком, перелік яких затверджується Національним агентством з питань 

запобігання корупції, рішення про призначення на таку посаду приймається за результатами 

спеціальної перевірки, проведеної відповідно до Закону України «Про засади запобігання та 

протидії корупції». 

32. Рішення конкурсної комісії може бути оскаржене сільському голові протягом трьох 

днів після ознайомлення з цим рішенням. 

33. Рішення   сільського   голови   може   бути   оскаржене у порядку, визначеному 

законодавством. 
 

 

 Керуючий справами                                                                Михайло БІГАН 



 

Додаток № 2 

до рішення виконкому 

сільської ради 

№ 14 від 26.01.2021 р. 

 
 

                       Склад 
конкурсної комісії Тур’є-Реметівської ради для проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого самоврядування сільської ради 

 

 

Голова комісії 
Крупчинська Олександра Ярославівна, перший заступник сільського голови; 
 
 

Секретар комісії 
Біган Михайло Михайлович, керуючий справами виконкому сільської ради; 
 
 

Члени комісії 
Туряниця Олеся Іванівна, заступник керуючого справами виконавчого 

комітету сільської ради, начальник відділу правової та кадрової роботи; 

 

Коряк Марія Федорівна, начальник відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності – головний бухгалтер; 

 

Мацо Іванна Іванівна, начальник відділу «Центр надання адміністративних 

послуг»; 

 

 Скубенич Діана Володимирівна, державний реєстратор сільської ради; 

 

Мошак Марія Василівна, спеціаліст І категорії сільської ради; 

 
 

 

 

 

 

Керуючий справами                                 Михайло БІГАН 



 

Додаток № 3 

до рішення виконкому 

сільської ради 

№ 14 від 26.01.2021 р. 

 
             Порядок проведення 

іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб  

                       місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Цей Порядок визначає правові та організаційні засади проведення іспиту кандидатів 

на заміщення вакантних посад Тур’є-Реметівської сільської ради, як одного з етапів конкурсу, 

що проводиться відповідно до Порядку проведення конкурсу на заміщення вакантних посад 

державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 

15.02.2002 № 169 (із змінами) (далі – Порядок проведення конкурсу). 

1.2. Мета проведення іспиту – об’єктивна оцінка знань та здібностей кандидатів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.3. Іспит проводиться конкурсною комісією сільської ради. 

1.4. Іспит проходять кандидати на заміщення вакантних посад, документи яких відпові- 

дають установленим вимогам щодо прийняття на службу в органи місцевого самоврядування 

передбаченим для кандидатів на посади посадових осіб сільської ради. 

Особи, документи яких не відповідають встановленим вимогам, за рішенням конкурсної 

комісії до іспиту не допускаються, про що їм повідомляється кадровою службою з 

відповідним обґрунтуванням. 

Якщо кандидат наполягає на участі в іспиті за даних обставин, він не допускається до  

іспиту, а остаточне рішення приймає конкурсна комісія. 

Кандидати, які надали недостовірні відомості, до участі в конкурсі не допускаються. 

1.5. Об’єктивність проведення іспиту забезпечується рівними умовами (тривалість іспи- 

ту, зміст та кількість питань, підрахунок результатів тощо) та відкритістю інформації про  

них, єдиними критеріями оцінки. 

1.6. Проведення іспиту для кандидатів на заміщення вакантних посад передбачає 

перевірку та оцінку їх знань Конституції України, Законів України «Про місцеве самовряду- 

вання в Україні», «Про службу в органах місцевого самоврядування», «Про місцеве самовря- 

дування», «Про засади запобігання і протидії корупції», а також законодавства з урахуван- 

ням специфіки функціональних повноважень вакантної посади. 

1.7. Перелік питань на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про  

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

«Про засади запобігання і протидії», а також законодавства з урахуванням специфіки 

функціональних повноважень вакантної посади (далі - Перелік) наведений у додатку 1 до 

цього Порядку. 

1.8. Переліки питань можуть публікуватися у відповідних друкованих засобах масової 

інформації та надаються для ознайомлення всім учасникам конкурсу при поданні документів  

для участі в конкурсі. 

1.9. Екзаменаційні білети формуються за формою, наведеною у додатку 2 до цього 

Порядку, та затверджуються головою конкурсної комісії. До кожного білета включається по 

одному питанню на перевірку знання Конституції України, Законів України «Про місцеве 

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

запобігання і протидії корупції» та одне питання на перевірку знання законодавства з 

урахуванням специфіки функціональних повноважень за вакантною посадою – всього 5 

питань. 

1.10. Кількість білетів повинна бути не менше 15. 

1.11. Процедура іспиту складається з трьох етапів : 

nau://ukr/169-2002-п/


 

1) організаційна підготовка до іспиту; 

2) складання іспиту; 

3) оцінювання та підбиття підсумків іспиту. 

1.12. Відділ правової та кадрової роботи апарату Тур’є-Реметівської сільської ради за 

погодженням з головою конкурсної комісії визначає дату проведення іспиту та повідомляє 

кандидатів про місце і час його проведення. 

 

2. Організаційна підготовка до іспиту 

2.1. Організаційна підготовка до іспиту проводиться в день проведення іспиту з усіма 

кандидатами на заміщення вакантних посад. 

2.2. Голова конкурсної комісії інформує про тривалість та процедуру складання іспиту. 

2.3.До початку іспиту голова конкурсної комісії відповідає на запитання кандидатів щодо 

процедури іспиту. Інформація голови про умови складання іспиту має бути достатньою для 

кандидатів. Він повинен упевнитись, що всі кандидати зрозуміли умови іспиту, в іншому 

випадку надати додаткові пояснення. У разі виникнення спірних питань вони мають бути 

розв’язані конкурсною комісією. 

 

3. Складання іспиту 

3.1. Під час підготовки відповідей на запитання екзаменаційного білета мають бути при- 

сутніми не менше трьох членів конкурсної комісії. 

3.2. Іспит складається одночасно для кандидатів на заміщення однієї вакантної посади. У 

разі невеликої кількості кандидатів та за наявності відповідних умов, передбачених пунктом 

3.3 цього Порядку, іспит може проводитися одночасно на заміщення декількох вакантних 

посад. 

3.3. Приміщення для складання іспиту має відповідати умовам зручного розміщення, що 

унеможливлює спілкування кандидатів та забезпечує індивідуальну підготовку відповідей на  

питання білета. Кандидати не можуть самостійно залишати приміщення, в якому складається 

іспит, до його закінчення. 

3.4. Іспит складається письмово за екзаменаційними білетами, які пропонуються канди- 

дату за його вибором і відкриваються у присутності кандидатів на заміщення вакантних 

посад під час складання іспиту. 

3.5. Іспит складається державною мовою. 
3.6. При підготовці відповідей на питання білета кандидат здійснює записи на аркуші із  

штампом Тур’я-Реметівської сільської ради. Перед відповіддю обов’язково вказуються 

прізвище, ім’я та по батькові кандидата, номер білета та питання, зазначені в білеті. 

Після підготовки відповідей на аркуші проставляються підпис кандидата та дата складання 
іспиту. 

3.7. Загальний час для підготовки відповіді на екзаменаційний білет має становити не 

більше 60 хвилин. 

 

4. Оцінювання та підбиття підсумків 

4.1. Для оцінки знань кандидатів використовується п’ятибальна система. 
П’ять балів виставляються кандидатам, які виявили глибокі знання Конституції України, 

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

самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції» та успішно справилися із 

запитаннями на перевірку знання законодавства з урахуванням специфіки функціональних 

повноважень за вакантними посадами посадових осіб Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Чотири бали виставляються кандидатам, які виявили повні знання Конституції України, 

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

самоврядування», «Про засади запобігання та протидії корупції» і достатньо володіють 

знаннями законодавства з урахуванням специфіки функціональних повноважень сільської 

ради. 



 

Три бали виставляються кандидатам, які виявили розуміння поставлених питань в обсязі, 

достатньому для подальшої роботи. 

Два бали виставляються кандидатам які розуміють основні поняття нормативно-правових 

актів, але в процесі відповіді допустили значну кількість помилок. 

Один бал виставляється кандидатам, які не відповіли на питання у встановлений строк. 

4.2. По закінченні часу, відведеного на складання іспиту, проводиться перевірка відповідей 

та їх оцінювання. Оцінка проводиться всіма членами комісії. Члени конкурсної комісії 

приймають спільне рішення щодо оцінки відповіді на кожне питання екзаменаційного білета.  

Такі оцінки виставляються на аркуші з відповідями кандидата. 

4.3. Підбиття підсумків здійснюється шляхом додавання балів на кожне питання і 

занесення загальної суми балів в екзаменаційну відомість, форма якої наведена в додатку 3. З  

результатами іспиту кандидат ознайомлюється під підпис. 

4.4 Аркуші з відповідями кандидатів зберігаються разом з іншими матеріалами та 

документами конкурсної комісії у кадровій службі сільської ради. 

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

максимальної суми балів, яка може бути виставлена при наданні відповідей, вважається 

такими, що успішно склали іспит. 

4.6. Кандидати, які набрали менше 50 відсотків від максимальної суми балів, вважаються 

такими, що не склали іспит. 

4.7. Кандидати, які не склали іспит, не можуть бути рекомендовані конкурсною комісією 

для призначення на посаду. 

4.8. Результати іспиту можуть бути оскаржені в порядку, передбаченому для оскарження 

рішень конкурсної комісії. 

 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

Додаток 1 

до Порядку проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ 
на перевірку знання Конституції України, 

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

службу в органах місцевого самоврядування», «Про засади запобігання 

і протидії корупції» та знання законодавства України з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень посадової особи 

 
І.Питання на перевірку знання Конституції України 

1. Основні риси Української держави за Конституцією України (статті 1, 2). 

2. Форма правління в Україні (стаття 5). 

3. Конституційний статус державної мови та мов національних меншин України (стаття 10). 

4. Об'єкти права власності Українського народу (статті 13, 14). 

5. Найважливіші функції держави (стаття 17). 

6. Державні символи України (стаття 20). 

7. Конституційне право на працю (стаття 43) та освіту (стаття 53) . 

8. Конституційне право на соціальний захист (стаття 46). 

9. Конституційне право на охорону здоров'я (стаття 49). 

10. Обов'язки громадянина України (статті 65-68). 

11. Право громадянина України на вибори (стаття 70). 

12. Державний бюджет України (стаття 96). 

13. Порядок обрання Президента України (стаття 103). 

14. Органи місцевого самоврядування в Україні (стаття 140). 

15. Повноваження територіальних громад за Конституцією України (стаття 143). 

 

II. Питання на перевірку знання Закону України 
«Про місцеве самоврядування в Україні» 

1. Система місцевого самоврядування (статті 5, 6, 10, 11, 12, 14). 

2. Форми добровільного об’єднання органів місцевого самоврядування (стаття 15). 

3. Організаційно-правова, матеріальна і фінансова основи місцевого самоврядування (статті 

16, 60). 

4. Повноваження сільських, селищних рад (статті 25, 26). 

5. Повноваження виконавчих органів сільських, селищних, міських рад (статті 27-40). 

6. Порядок формування рад (стаття 45). 

7. Сесія ради (стаття 46). 

8. Постійні комісії ради (стаття 47). 

9. Депутат ради (стаття 49). 

10. Виконавчий комітет сільської, селищної, міської, районної у місті ради та його повнова- 

ження (статті 51, 52). 

11. Організація роботи виконавчого комітету сільської, селищної, міської, районної у місті 

ради (стаття 53). 

12. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 59). 

13. Право комунальної власності (стаття 60). 

14. Гарантії місцевого самоврядування, його органів та посадових осіб (стаття 71). 

15. Обов’язковість актів і законних вимог органів та посадових осіб місцевого самовряду- 
вання (стаття 73). 



 

ІІI. Питання на перевірку знання Закону України 
«Про службу в органах місцевого самоврядування» 

1. Служба в органах місцевого самоврядування. Посадова особа місцевого самоврядування 

(статті 1,2). 

2. Посади в органах місцевого самоврядування (стаття 3). 

3. Основні принципи служби в органах місцевого самоврядування (стаття 4). 

4. Право на службу в органах місцевого самоврядування (стаття 5). 

5. Основні обов’язки та права посадових осіб місцевого самоврядування (статті 8, 9). 

6. Прийняття на службу в органи місцевого самоврядування (стаття 10). 

7. Присяга посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 11). 

8. Обмеження, пов'язані з прийняттям на службу в органи місцевого самоврядування та 

проходженням служби (стаття 12). 

9. Декларування доходів посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 13). 

10. Класифікація посад та рангів посадових осіб в органах місцевого самоврядування (статті 

14, 15). 

11. Кадровий резерв служби в органах місцевого самоврядування (стаття 16). 

12. Атестація посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 17). 

13. Підстави припинення служби в органах місцевого самоврядування (стаття 20). 

14. Відповідальність за порушення законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування (стаття 23). 

15. Відповідальність посадових осіб місцевого самоврядування (стаття 24). 

 

IV. Питання на перевірку знання Закону України 
«Про засади запобігання і протидії корупції» 

1. Визначення термінів: корупція, близькі особи, конфлікт інтересів, корупційне правопо- 

рушення, неправомірна вигода (стаття 1). 

2. Суб’єкти відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 4). 

3. Суб’єкти, які здійснюють заходи щодо запобігання і протидії корупції (стаття 5). 

4. Обмеження щодо використання службового становища, сумісництва та суміщення з інши- 

ми видами діяльності (статті 6, 7). 

5. Обмеження щодо одержання дарунків (пожертв) та роботи близьких осіб (статті 8, 9). 

6. Обмеження щодо осіб, які звільнилися з посад або припинили діяльність, пов’язану з 

виконанням функцій держави, місцевого самоврядування (стаття 10). 

7. Спеціальна перевірка щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із викона- 

нням функцій держави або органів місцевого самоврядування (стаття 11). 

8. Фінансовий контроль (стаття 12). 

9. Кодекси поведінки та врегулювання конфлікту інтересів (статті 13, 14). 

10. Антикорупційна експертиза проектів нормативно-правових актів (стаття 15). 

11. Участь громадськості в заходах щодо запобігання і протидії корупції (стаття 18). 

12. Державний захист осіб, які надають допомогу в запобіганні і протидії корупції (стаття 

20). 

13. Види відповідальності за корупційні правопорушення (стаття 21). 

14. Особливості звільнення з роботи осіб, які вчинили корупційні правопорушення (стаття 

22). 

15. Відновлення прав і законних інтересів та відшкодування збитків, шкоди, завданих фізич- 

ним та юридичним особам внаслідок вчинення корупційного правопорушення (стаття 25). 



 

V. Питання на перевірку знання законодавства України з 

урахуванням специфіки функціональних повноважень 

посадової особи 
 

Головний бухгалтер, завідувач відділом бухгалтерського обліку та звітності, 

головний спеціаліст відділу бухгалтерського обліку та звітності 

1. Вимоги до оформлення бухгалтерських документів. Стандартизація та уніфікація 

бухгалтерських документів. 

2. Структура та методика складання бухгалтерського балансу. 

3. Бюджетна класифікація, її складові і мета бюджетної класифікації. 

4. Класифікація видатків бюджетних організацій. 

5. Кошторис доходів і видатків бюджетної організації. 
6. Облік операцій з необоротними активами. 

7.Знос необоротних активів. 

8. Облік запасів бюджетних організацій. 

9. Облік придбання і прийняття в експлуатацію, передачі основних засобів, їх ліквідація і 

вибуття. 

10. Облік малоцінних і швидкозношуваних предметів. 

11. Інвентаризація необоротних активів. 

12. Облік розрахунків з оплати праці. 

13. Облік розрахунків по ЄСВ. 

14. Утримання та сплата податку на доходи фізичних осіб. 

15. Квартальна фінансова звітність бюджетних установ 

 
Головний спеціаліст сільської ради (із земельних питань) 

1. Повноваження сільських, селищних, міських рад у галузі земельних відносин, що стосу- 

ються землеустрою (ст.12 Земельного кодексу України). 

2. Повноваження органів місцевого самоврядування по наданню земельних ділянок 

юридич-ним особам у постійне користування (ст.122 Земельного кодексу України). 

3. Порядок погодження проектів відведення земельних ділянок, що надаються юридичним 

особам у постійне користування (п.6 ст.123 Земельного кодексу України). 

4.Продаж земельних ділянок державної або комунальної власності іноземним державам, 

іноземним юридичним особам (ст.129 Земельного кодексу України). 

5. Суб’єкти державної експертизи (ст.7 Закону України «Про державну експертизу земле- 

впорядної документації» № 1808-ІУ), форми та види державної експертизи (ст.8,12 Закону 

України «Про державну експертизу землевпорядної документації» № 1808-ІУ). 

6. Визначення державного земельного кадастру (ст.193 Земельного кодексу України) та 

скла-дові частини державного земельного кадастру (ст.196 Земельного кодексу України); 

7.Визначення поняття кадастрове зонування (ст.197 Земельного кодексу України). 

8.Визначення поняття «Кадастрові зйомки» (ст.198 Земельного кодексу України). 

9. Категорії земель України за основним цільовим призначенням (ст. 19 Земельного кодексу 

України). 

10. Право власності на землю громадян (ст. 81 Земельного кодексу України) та підстави 
набуття права на землю (ст. 116 Земельного кодексу України). 

11. Порядок безоплатної приватизації земельних ділянок громадянами (ст. 118 Земельного 

кодексу України) та норми безоплатної передачі земельних ділянок громадянам. (ст. 121 

Земельного кодексу України). 

12. Поняття землеустрою (ст. 181 Земельного кодексу України), мета, завдання та зміст 

землеустрою (ст. 182, 183,184 Земельного кодексу України) 

13. Визначення земель природно-заповідного фонду та іншого природоохоронного призна- 

чення, оздоровчого, рекреаційного та історико-культурного призначення 

(ст.43,44,46,47,50,51,53 Земельного кодексу України). 

14. Умови відшкодування втрат сільськогосподарського та лісогосподарського виробництва 



 

(ст.207 Земельного кодексу України). 
15. Визначення земель сільськогосподарського призначення та порядок їх використання (ст. 

22 Земельного кодексу України). 

 

Державний реєстратор речових прав на нерухоме 

майно, головний спеціаліст з питань реєстраційного 

обліку громадян 
 

1. Державний реєстр речових прав на нерухоме майно: поняття, структура. 

2. Державна реєстрація речових прав на нерухоме майно: порядок та строки проведення. 

3. Види речових прав на нерухоме майно, що підлягають державній реєстрації у 

Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно. 

4. Державна реєстрація обтяжень прав на нерухоме майно. Порядок реєстрації. 

5. Нерухоме майно: правовий режим, ознаки. Види об’єктів нерухомого майна права 

стосовно яких підлягають державній реєстрації у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно. 

6. Підстави для державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень. 

7. Відмова у проведенні державної реєстрації речових прав на нерухоме майно: підстави, 

правові наслідки. 

8. Правовстановлювальний документ: поняття, види. 

9. Свобода пересування та вільний вибір місця перебування на території України. 

10. Законні підстави перебування на території України. 

11. Перереєстрація місця проживання або місця перебування особи. 

12. Реєстрація місця проживання особи. 

13. Зняття з реєстрації місця проживання. 

14. Відповідальність за порушення вимог Закону України «Про свободу пересування та 

вільний вибір місця проживання в Україні». 

15. Загальні вимоги до обробки персональних даних. 

 

Начальник та головний спеціаліст 

відділу правової допомоги та 

кадрової роботи 

 

1. Трудовий договір (стаття 21 КЗпП України). 
2. Строки трудового договору (стаття 23 КЗпП України). 
3. Випробування при прийнятті на роботу (стаття 26 КЗпП України). 
4. Переведення на іншу роботу. Зміна істотних умов праці (стаття 32 КЗпП 

України). 
5. Підстави припинення трудового договору (стаття 36 КЗпП України). 
6. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, 

з ініціативи працівника (стаття 38 КЗпП України). 

7. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або 

уповноваженого ним органу (стаття 40 КЗпП України). 

8. Обов'язок власника або уповноваженого ним органу провести розрахунок з 

працівником і видати йому трудову книжку (стаття 47 КЗпП України). 
9. Трудові книжки (стаття 48 КЗпП України). 
10. Святкові і неробочі дні (стаття 73 КЗпП України). 

11.Щорічні відпустки (стаття 74 КЗпП України). 

12.Перенесення щорічної відпустки (стаття 80 КЗпП 

України). 13.Заробітна плата (стаття 94 КЗпП 

України). 

14. Оплата праці працівників установ та організацій, які фінансуються з 

бюджету (стаття 98 КЗпП України). 
15. Обов'язки працівників (стаття 139 КЗпП України). 



 

працівників, які успішно і сумлінно виконують свої трудові обов'язки (статті 

143, 145 КЗпП України). 
 

Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням 

специфіки функціональних повноважень посадової особи 

(спеціаліст-юрист). 
1. Трудовий договір та колективний договір. 

2. Порядок і умови надання щорічних відпусток , їх тривалість. 

3. Розірвання трудового договору з ініціативи власника або уповноваженого ним органу. 

4. Підстави припинення трудового договору. 

5. Розірвання трудового договору, укладеного на невизначений строк, з ініціативи 

працівника. 

6. Строки розрахунку при звільненні. Відповідальність за затримку розрахунку при 

звільненні. 

7. Види дисциплінарних стягнень, які застосовуються до працівників та порядок їх 

застосування. 

8. Строк позовної давності у трудових та цивільних правовідносинах. 

9. Термін розгляду звернень громадян. 

10. Повноваження місцевих рад щодо прийняття рішень, за порушення яких передбачається 
адміністративна відповідальність. 

11. Порядок пред’явлення претензії. 

12. Порядок і строки розгляду претензії. 

13. Зміст і форма позовної заяви. 

14. Строки апеляційного оскарження (згідно ЦПК та ГПК). 

15. Строк на касаційне оскарження ( згідно ЦПК і ГПК). 
 

 Питання на перевірку знання законодавства «Про освіту» та «Про 

дошкільну освіту» для спеціалістів відділу освіти 

сільської ради . 
 

1.Що є метою освіти згідно Законів України «Про освіту» і «Про 

дошкільну освіту»?; 2.Яким чином закон забезпечує право громадян 

України на загальну середню освіту та дошкільну освіту?; 

3.Державна політика в галузі освіти, зокрема у сфері початкової загальної 

освіти та дошкільної освіти. Державний нагляд (контроль) за діяльністю 

навчальних закладів; 4.Основні принципи загальної середньої освіти та 

принципи дошкільної освіти; 5.Навчально-виховний процес і громадсько-

політична діяльність у навчальних закладах. Навчальні заклади і церква; 

6.Завдання дошкільної освіти. Здобуття дошкільної освіти. Роль сім'ї у 

дошкільній освіті; 7.Управління освітою. Органи управління системою загальної 

середньої освіти та дошкільної освіти; 
8. Повноваження центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування 

державної політики у сфері освіти, центрального органу виконавчої влади, що реалізує 

державну політику у сфері освіти, центральних органів виконавчої влади, яким 

підпорядковані навчальні заклади; 

9. Повноваження місцевих органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування в 

галузі освіти. Повноваження органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування 

в системі загальної середньої та дошкільної освіти; 

10. Дошкільний навчальний заклад та його повноваження. Типи дошкільних навчальних 

закладів; 

11. Державні стандарти освіти. Державний контроль за діяльністю навчальних закладів; 

12.Умови створення, реорганізації та ліквідації загальноосвітніх навчальних закладів, 



 

дошкільних навчальних закладів. Наукове і методичне забезпечення загальноосвітніх та 

дошкільних навчальних закладів; 

 
Питання на перевірку знання законодавства з урахуванням 

специфіки 
роботи на посаді начальника, спеціаліста відділу культури та туризму 

 

1. Закон України "Про культуру". Основні його засади. 

2. Основні форми щодо збереження повноцінного функціонування закладів культури 

клубного типу, бібліотек. 

3. Делеговані повноваження відділу культури, молодіжної політики, спорту та туризму у 

сфері культури. 

4. Пошук використання і поширення організаційно-творчих підходів у діяльності закладів 

культури. 

5. Шляхи створення інноваційних закладів культури відповідно до запитів населення 

(молодіжні центри, центри дитячої творчості, музеї ужиткового мистецтва, клуби, кафе, 

клуби – бібліотеки, бібліотеки - музеї). 

6. Заходи щодо підтримки обдарованої молоді. 

7. Проведення атестації працівників закладів культури клубного типу та сільських будинків 

культури. 

8. Організація дозвілля молоді. Роль молодіжних організацій та виконавчого комітету з цього 

питання. 

9. Види клубних закладів. 

12. Шляхи розширення господарської самостійності будинків культури, клубів по основних 
організаційно-творчих засадах. 

13. Якими законодавчими актами керується відділ культури та туризму? 

14. Організація проведення фестивалів, конкурсів, оглядів самодіяльної творчості, виставки 

творів образотворчого та декоративно-ужиткового мистецтва. 

15. Обов’язки начальника та спеціаліста відділу культури та туризму. 
 

Перелік питань для проведення іспиту 

кандидатів 
на заміщення вакантної посади адміністратора Центру надання 

адміністративних послуг 
 

1. Порядок надання адміністративних послуг (ст. 9 Закону України «Про адміністративні 

послуги»). 

2. Строки надання адміністративних послуг (ст. 10 Закони України «Про адміністративні 
послуги»). 

3. Основні завдання адміністратора (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»). 

4. Права, які має адміністратор (ст. 13 Закону України «Про адміністративні послуги»). 

5. Відповідальні за порушення вимог законодавства у сфері надання адміністративних послуг 

(ст. 19 Закону України «Про адміністративні послуги»). 

6. Реєстрація місця проживання новонародженої дитини (п.п. 5, 8, 20, 21, 23 Правил 

реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 

березня 2016 р. № 207). 

7. Реєстрація та зняття з реєстрації місця проживання дитини до 14 років (п.п. 18, 23, 26, 

Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України  

від 2 березня 2016 р. № 207). 

8. Які документи подає до органу реєстрації особа або її представник для реєстрації місця 

проживання (п. 18 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету 

13. Управління та громадське самоврядування загальноосвітнім та дошкільним навчальним 

закладом; 

14. Соціальний захист дітей у системі освіти, а зокрема дітей шкільного та дошкільного віку;  

15.Структура освіти. Освітні, освітньо-кваліфікаційні рівні та ступені. Наукові ступені. Вчені 

звання; 



 

Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207). 

9. Підстави для призначення зняття з реєстрації місця проживання особи (п. 26 Правил 

реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 

березня 2016 р. № 207). 

10. Перелік документів, що подає особа разом із заявою для здійснення зняття з реєстрації 

місця поживання (п. 26 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207). 

11. Реєстрація місця перебування (п. 25 Правил реєстрації місця проживання, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 2 березня 2016 р. № 207). 

12. Підстави для відмови в реєстрації/знятті з реєстрації місця проживання (п.11 Правил 

реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 2 

березня 2016 р. № 207). 

13. Скасування реєстрації/зняття з реєстрації місця проживання/перебування особи (п.п. 

28,29 Правил реєстрації місця проживання, затверджених постановою Кабінету Міністрів 

України від 2 березня 2016 р. № 207). 

14. Накладання адміністративного стягнення на особу, яка надала недійсний паспорт 

громадянина України (ст. 197 Кодекс України про адміністративні правопорушення). 

15. Накладання адміністративного стягнення за умисне зіпсування паспорта чи недбале 

зберігання паспорта, що спричинило його втрату (ст. 198 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення). 

 

Перелік питань для проведення іспиту 

кандидатів 
на заміщення вакантної посади начальника та спеціалістів відділу 

соціального захисту населення та охорони здоров’я 
 

1. Реалізація державної політики у сфері соціально-трудових відносин. 

2. Реалізація державної політики з питань соціального захисту населення. 

3. Соціальні гарантії учасникам бойових дій.(Закон України «Про статус ветеранів війни, 

гарантії їх соціального захисту»). 

4. Соціальні гарантії окремим категоріям громадян. (Закон України «Про статус і соціальний 

захист громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи»). 

5. Соціальні послуги населенню (ст. 6, 7, 12 Закону України «Про соціальні послуги»). 

6. Соціальна інтеграція інвалідів. (Закон України «Про основи соціальної захищеності 

інвалідів в Україні»). 

7. Попередження насильства в сім’ї. (Закон України «Про попередження насильства в сім’ї»). 

8. Забезпечення гендерної рівності. (Закон України «Про забезпечення рівних прав та 
можливостей жінок і чоловіків»). 

9. Протидія торгівлі людьми. (Закон України «Про протидію торгівлі людьми») 

10. Порядок виплати одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання 

України «Мати-героїня». 

11. Щомісячна адресна допомога внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг (п. 5 Порядку надання 

щомісячної адресної допомоги внутрішньо переміщеним особам для покриття витрат на 

проживання, в тому числі на оплату житлово-комунальних послуг). 

12.Відповідальність громадян недостовірної і неповної інформації про доходи та майновий  

стан поданих для призначення всіх видів державних допомог. 

13.Перелік документів, які подаються для призначення субсидії. 

14.Порядок призначення та виплати тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце 

проживання їх невідоме. 

15. Допомога на дітей, які перебувають під опікою чи піклуванням (право на допомогу (ст. 

16, 17, 18 Закону України «Про державну допомогу сім’ям з дітьми»). 



 

Додаток 2 

до Порядку проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
                     ЗРАЗОК 

форми екзаменаційного білета 

Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району 
(найменування органу місцевого 

самоврядування) 
 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖУЮ 
Голова конкурсної комісії    

(підпис) (прізвище, 

ініціали) "   " 20

 року 
 

 

 

Екзаменаційний білет №    
для складання іспиту кандидатів на заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

1. Питання на перевірку знання Конституції України. 

2. Питання на перевірку знання Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3. Питання на перевірку знання Закону України «Про службу в органах місцевого самовря- 

дування». 

4. Питання на перевірку знання Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». 

5. Питання на перевірку знання законодавства України з урахуванням специфіки функціо- 

нальних повноважень вакантної посади. 



 

Додаток 3 

до Порядку проведення іспиту кандидатів на 

заміщення вакантних посад посадових осіб 

місцевого самоврядування 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 

 

ЕКЗАМЕНАЦІЙНА ВІДОМІСТЬ 
проведення іспиту кандидатів на заміщення вакантних 

посад посадових осіб місцевого самоврядування 
Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району 

(найменування органу місцевого самоврядування) 

 

від " " 20 року 
 

 

 

№п/п 

 
Прізвище, ім’я, по- 

батькові кандидата 

Посада, на яку 

претендує 

кандидат 

Категорія 

посади, на яку 

претендує 

кандидат 

 
Номер 

білету 

 
Загальна сума 

балів 

      

      

      

 
 

Голова комісії         
(підпис) (П.І.Б.) 

 
 

Члени комісії        
(підпис) (П.І.Б.) 

 

(підпис) (П.І.Б.) 
 

(підпис) (П.І.Б.) 
 

Секретар комісії       

(підпис) (П.І.Б.) 
 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 15 

с. Тур’ї Ремети 

 
Про визначення переліку об’єктів 

та видів оплачуваних суспільно- 

корисних робіт, громадських робіт 

і покарання у вигляді громадських 

робіт на території Тур’я-Реметівської 

сільської ради 

 

Керуючись частиною 1 статті 34 Закону України «Про місцеве 

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

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити наступний перелік об’єктів та видів оплачуваних суспільно- 

корисних робіт, громадських робіт (адміністративні стягнення) і покарання у виді 

громадських робіт на території Тур’є-Реметівської сільської у 2021 році; 

1.1. Об’єкти: 

- установи комунальної власності територіальної громади; 

1.2. Види оплачуваних суспільно-корисних, громадських робіт (адміністра- 

тивні стягнення) та покарання у виді громадських робіт: 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- благоустрій територій населених пунктів; 

- прочистка потоків, канав, кюветів, мостів, труб від сміття; 

- розпилювання та коління дров; 

- некваліфіковані роботи; 

- допоміжні ремонтні роботи в установах комунальної власності територіальної 

громади. 

2. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради та старостам сіл територіальної громади: 

2.1. Проводити інструктаж з правил техніки безпеки на робочому місці і 

вести контроль за виконанням визначених робіт. 



 

2.2. Своєчасно повідомляти Перечинський сектор філії Державної установи 

«Центр пробації» в Закарпатській області про ухилення порушників та 

засуджених від роботи, появу на роботі у нетверезому стані, порушення 

громадського порядку. 

3. Призначити відповідальними особами за виконанням визначених 

суспільно-корисних робіт та громадських робіт за місцем їх проживання 

заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради та 

старост сіл Вільшинки, Турички, Лумшори, Липовець, Лікіцари, Туриця, Тур’я 

Пасіка, Раково, Завбуч, Порошково, Мокра, Маюрки, Тур’я Бистра, Свалявка, 

Тур’я Поляна, Полянська Гута. 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 21 січня 2021 року № 16 

село Тур’ї Ремети 

 

Про затвердження посадових інструкцій 

працівників виконавчих органів 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
 

З метою забезпечення ефективної роботи працівників виконавчих органів 

сільської ради, здійсненням контролю за їх діяльністю, керуючись ст.40 глави ІІ 

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

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити посадові інструкції працівників виконавчих органів Тур’є- 

Реметівської сільської ради, що додаються: 

1.1. Посадову інструкцію заступника керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету сільської ради, начальника відділу правової та кадрової 

роботи (додаток 1). 

1.2. Посадову інструкцію начальника відділу документообігу, організацій- 

ної, інформаційної роботи та звернень громадян (додаток 2). 

1.3. Посадову інструкцію начальника відділу земельних відносин та екології 

(додаток 3). 

1.4. Посадову інструкцію начальника відділу житлово-комунального госпо- 

дарства, транспорту та благоустрою (додаток 4). 

1.5. Посадову інструкцію начальника відділу «Центр надання адміністратив- 

них послуг» (додаток 5). 

1.6. Посадову інструкцію начальника відділу бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності (додаток 6). 

1.7. Посадову інструкцію начальника господарського відділу (додаток 7). 

1.8. Посадову інструкцію начальника фінансового відділу (додаток 8). 

1.9. Посадову інструкцію начальника відділу освіти, молоді та спорту 

(додаток 9). 



 

1.10. Посадову інструкцію начальника відділу соціального захисту населення 

та охорони здоров’я (додаток 10). 

1.11. Посадову інструкцію начальника відділу культури та туризму (додаток 

11). 

1.12. Посадову інструкцію начальника служби у справах дітей (додаток 12). 

2. Керуючому справами виконкому сільської ради М. Біган ознайомити під 

розписку працівників виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради з їх 

посадовими інструкціями. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на керуючого 

справами виконкому сільської ради М. Бігана. 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 17 

с. Тур’ї Ремети 

 
Про призначення відповідальних 

за ведення військового обліку 

військовозобов’язаних в населених 

пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Заслухавши інформацію сільського голови Надії Девіцької щодо ведення 

обліку призовників і військовозобов’язаних на території сільської ради, 

відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 року № 921 

«Про затвердження Порядку організації та ведення військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних, керуючись ст. 36 п.1 делегованих 

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

України «Про військовий обов’язок  і військову  службу», «Про 

мобілізаційну підготовку та мобілізацію», з метою призначення 

відповідальних за ведення військового обліку військовозобов’язаних в населених 

пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради, виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити відповідальних за ведення військового обліку 

військовозобов’язаних в населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради: 

1.1. Цубину Івана Івановича – старосту у селі Вільшинки; 

1.2. Пловайко Владислава Михайловича – старосту у селах Турички, 

Лумшори, Липовець, Лікіцари; 

1.3. Фрайтик Мар’яну Іванівну – старосту у селі Туриця; 

1.4. Шикула Юрій Михайлович – старосту у селах Тур’я Пасіка, Раково, 

Завбуч; 

1.5. Цвік Йосип Іванович – старосту у селах Порошково, Мокра, Маюрки. 

1.6. Кметич Іван Іванович – старосту у селах Тур’я Бистра, Свалявка; 

1.7. Юсиба Іван Михайлович – старосту у селах Тур’я Поляна, Полянська 

Гута. 



 

2. Відповідальним особам забезпечити належний стан ведення персонального 

обліку військовозобов’язаних та призовників в населених пунктах Тур’є- 

Реметівської сільської ради, згідно чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення за собою. 

 
 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 18 

 

с. Тур’ї Ремети 

 
Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 
 

Розглянувши заяву та подані документи гр. Касинець Юрія Володимиро- 

вича щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту будівництва на 

земельній ділянці, яка є у його приватній власності, керуючись Тимчасовим 

порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367, на підставі підпункту 10 пункту 

б) частини 1 статті 30 та статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на земельній ділянці 

площею 0,12 га (кадастровий номер 2123283000:01:003:0008), поштову адресу: 

Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, село Порошково, вулиця 

ххххх, № хх. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року 

село Тур’ї Ремети 

№ 19 

 

 

Про звіт опікуна недієздатних 

підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

 
 

Розглянувши звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я- 

Реметівського психоневрологічного інтернату Ігнатижак О.Ю., про вико- 

ристання коштів недієздатних підопічних за період з жовтня по грудень 2020 

року, на підставі статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату Ігнатижак О.Ю., про використання коштів 

недієздатних підопічних за період з жовтня по грудень 2020 року взяти до уваги 

(звіт додається). 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року 

село Тур’ї Ремети 

№ 20 

 

 

Про звіт опікуна недієздатного 

підопічного Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

 
 

Розглянувши звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного 

інтернату Ігнатижак О. Ю., опікуна недієздатного підопічного Богоста Михайла 

Васильовича, який помер, про використання коштів недієздатного підопічного за 

період жовтень – листопад 2020 року, на підставі статті 34 Закону України «Про 

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

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату 

Ігнатижак О.Ю., опікуна недієздатного підопічного Богоста Михайла 

Васильовича, який помер, про використання коштів недієздатного підопічного за 

період жовтень – листопад 2020 року взяти до уваги (звіт додається). 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021  року № 21 

с. Тур’ї Ремети 

 
 

Про видалення дерев 

 
 

Розглянувши Акт № 1 обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 19.01.2021 р., керуючись Порядком видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Акт № 1 обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, 

газонів і квітників) від 19.01.2021 р., що підлягають видаленню чи знесенню. 

2. Надати дозвіл на видалення дерев згідно поданого Акту №1 

обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 19.01.2021 року. 

3. Доручити сільському голові Надії Девіцькій видати ордер на 

видалення цих зелених насаджень та здійснити їх видалення. 

 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 26 січня 2021 року № 22 

с. Тур’ї Ремети 

 
Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 

2021 рік 

 

На підставі ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 рік (додаток №1). 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 
П Е Р Е Л І К 

Додаток № 1 
до рішення виконкому 

№ 22 від 26.01.2021 р. 

питань до розгляду на засіданнях виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 рік. 

 
Січень 

1. Про виконання бюджету за 2020 рік. 

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

гічного інтернату. 

Лютий 

1. Про стан обслуговування громадян похилого віку на території сільської ради. 

Березень 

1. Про роботу сільської ради, спрямовану на максимальне поповнення місцевого 

бюджету та ефективне використання бюджетних коштів. 

Квітень 

1. Про наведення санітарного порядку та заходи щодо поліпшення благоустрою 

довкілля на території територіальної громади. 

2. Про виконання бюджету за І квартал 2021 року. 

Травень 

1. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року. 

Червень 

1. Про стан роботи по забезпеченні вимог законодавства щодо розгляду звернень 

громадян та здійснення контролю. 

Липень 

1. Про підсумки виконання бюджету за І півріччя 2021 року. 

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

гічного інтернату. 

Серпень 

1. Про готовність закладів освіти та дитячих дошкільних закладів громади до 

початку нового навчального року. 

2. Про стан розрахунків по платі за землю. 

Вересень 

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

осінньо-зимовий період 2021/2022 років. 



 

Жовтень 

1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі сільської ради. 

2. Про підсумки виконання бюджету за 3-й квартал 2021 року. 

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

гічного інтернату. 

Листопад. 

1. Про проєкт Програми соціально-економічного розвитку та культурного 

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

2. Про проєкт бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік. 

Грудень 

1. Про план роботи виконкому сільської ради на 2022 рік. 

 

 
 

 

 
Керуючий справами Михайло БІГАН 
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