
 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                № 23 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про стан та надання соціальних послуг 

громадян похилого віку, особам та  

сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах на території  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 

Заслухавши інформацію директора центру надання соціальних послуг 

Тур’є-Реметівської сільської ради про стан та надання соціальних послуг 

громадян похилого віку, особам та сім’ям, які перебувають у складних 

життєвих обставинах на території Тур’є-Реметівської сільської ради, 

виконавчий комітет сільської ради зазначає, що протягом січня-лютого 2021 

року 95 жителям громади надано працівниками Центру соціальну послугу 

догляду вдома. Їх обслуговуванням займається 14 соціальних робітників, в 

перелік обов’язків яких входить ведення домашнього господарства, допомога 

у самообслуговуванні та в організації взаємодії з іншими фахівцями та 

службами, допомога в обробітку присадибної ділянки, надання інформації з 

питань захисту населення, допомога в оформленні різних видів документів, 

субсидій, внесення платежів та інші соціальні послуги. В цілому робота 

ведеться на належному рівні. Скарг від одиноких людей похилого віку, які 

перебувають на обліку, до сільської ради не надходило. 

На підставі викладеного, з метою забезпечення якісного обслугову-

вання соціальними робітниками громадян похилого віку та сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах на території сільської ради, 

відповідно до статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію директора центру надання соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради Янцо І.Т. «Про стан та надання соціальних 

послуг громадян похилого віку, особам та сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради» взяти до відома (додається). 



2. Центру надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської 

ради (Янцо І.Т.): 

- надалі вдосконалювати інноваційні форми роботи щодо 

забезпечення якісними соціальними послугами населення територіальної 

громади; 

- забезпечити виявлення громадян, які потребують сторонньої 

допомоги, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслугову-

ванні та якісне надання соціальних послуг громадянам, які опинилися у 

складних життєвих обставинах і потребують сторонньої допомоги у 

відповідності до Державного стандарту надання соціальних послуг; 

- проводити відповідну роботу, спрямовану на своєчасність та 

результативність розгляду скарг і звернень отримувачів соціальних послуг; 

- розвивати співпрацю з громадськими, релігійними та благодійними 

організаціями з метою підвищення якості надання соціальних послуг; 

- інформувати населення територіальної громади на офіційному сайті 

сільської ради про перелік та умови надання соціальних послуг Центром. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника Тур’є-Реметівського сільського голови О. Крупчинську. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                 № 24 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про виконання сільських 

бюджетів за 2020 рік 

 

 

Розглянувши звіти виконання сільських бюджетів за 2020 рік, на 

виконання статі 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіти про виконання загального та спеціального фондів сільських бюд-

жетів за 2020 рік прийняти до уваги (додаються). 

2. Подати звіт про виконання сільських бюджетів за 2020 рік на 

затвердження сесії сільської ради. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                    № 25 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про комісію з питань  

захисту прав дитини 

 

 

  Відповідно до статей 34,38 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», законів України «Про охорону дитинства», «Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах дітей та 

спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні послуги», «Про 

основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних дітей», постанови 

Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 №800 «Деякі питання соціального 

захисту  прав дітей, які перебувають у складних життєвих обставинах, у тому 

числі таких, що можуть загрожувати їх життю та здоров’ю»:  виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити комісію з питань захисту прав дитини у складі згідно з 

додатком 1. 

 2. Затвердити Положення про комісію з питань захисту прав дитини 

(додаток 2). 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Тур’є-Реметівської сільської ради О. Крупчинську. 
 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
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                                                                   Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від  03.03.2021 р.  № 25 
 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ  

про комісію з питань захисту прав дитини 

 

 1. Комісія з питань захисту прав дитини (далі - комісія) є органом, що 

утворюється головою  сільської ради.                                                                                                                 

  2. Комісія у своїй діяльності керується Конституцією України, Сімейним і 

Цивільним кодексами України, законами України: “Про охорону дитинства”, “Про 

органи в служби у справах дітей та спеціальні установи для дітей”, “Про соціальні 

послуги”, Конвенцією ООН про права дитини, постановою Кабінету Міністрів України 

від 24 вересня 2008 року  №866 “Питання діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини”, (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 3 жовтня 2018 року № 800), іншими нормативно-правовим актами, а 

також цим Положенням. 

 3. Основним завданням комісії є сприяння забезпеченню реалізації прав 

дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, соціальний захист, сімейне виховання 

та всебічний розвиток. 

 4. Комісія відповідно до покладених на неї завдань: 

 1) затверджує персональний склад міждисциплінарної команди із числа  

працівників служби у справах дітей, структурних підрозділів органів місцевого 

самоврядування: з питань освіти, охорони здоров’я, соціального захисту 

населення; уповноважених підрозділів органів Національної поліції (органів 

ювенальної превенції),   комунальної установи “Центр соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради”,  (далі - уповноважені суб’єкти); 

2) розглядає питання щодо: 

 подання службою у справах дітей заяви та документів для реєстрації 

народження дитини, батьки якої невідомі; 

 доцільності надання дозволу органом опіки та піклування бабі, діду, іншим 

родичам дитини забрати її з пологового будинку або іншого закладу охорони 

здоров’я, якщо цього не зробили батьки дитини; 

 доцільності підготовки та подання до суду позову чи висновку органу опіки 

та піклування про позбавлення, поновлення батьківських прав, відібрання дитини 

у батьків без позбавлення батьківських прав; 

 вирішення спорів між батьками щодо визначення або зміни прізвища та 

імені дитини; 

 вирішення спорів між батьками щодо визначення місця проживання дитини; 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/800-2018-%D0%BF#n182


 вирішення спорів щодо участі одного з батьків у вихованні дитини та 

визначення способів такої участі; 

 підтвердження місця проживання дитини для її тимчасового виїзду за межі 

України; 

 доцільності побачення з дитиною матері, батька, які позбавлені 

батьківських прав; 

 визначення форми влаштування дитини-сироти та дитини, позбавленої 

батьківського піклування; 

 доцільності встановлення, припинення опіки, піклування; 

 стану утримання і виховання дітей у сім’ях опікунів, піклувальників та 

виконання покладених на них обов’язків; 

 стану збереження майна, право власності на яке або право користування 

яким мають діти-сироти та діти, позбавлені батьківського піклування; 

 розгляду звернень дітей щодо неналежного виконання батьками, опікунами, 

піклувальниками обов’язків з виховання або щодо зловживання ними своїми 

правами; 

 доцільності продовження строку перебування дитини-сироти або дитини, 

позбавленої батьківського піклування, у закладі охорони здоров’я, освіти, іншому 

закладі або установі, в яких проживають діти-сироти та діти, позбавлені 

батьківського піклування; 

 надання статусу дитини, яка постраждала внаслідок воєнних дій та 

збройних конфліктів; 

 забезпечення реалізації прав дитини на життя, охорону здоров’я, освіту, 

соціальний захист, сімейне виховання та всебічний розвиток; 

 3) розглядає підготовлені суб’єктами соціальної роботи із сім’ями, дітьми та 

молоддю матеріали про стан сім’ї, яка перебуває у складних життєвих 

обставинах, у тому числі сім’ї, в якій існує ризик відібрання дитини чи дитину 

вже відібрано у батьків без позбавлення їх батьківських прав, сім’ї, дитина з якої 

влаштовується до закладу інституційного догляду та виховання дітей на 

цілодобове перебування за заявою батьків і за результатами розгляду цих 

матеріалів подає уповноваженим суб’єктам рекомендації щодо:  

 взяття під соціальний супровід сімей, в яких порушуються права дитини 

(завершення або продовження у разі потреби строку соціального супроводу); 

направлення (в разі потреби) батьків, які неналежно виконують батьківські 

обов’язки, для проходження індивідуальних корекційних програм до 

уповноважених суб’єктів, які відповідно до компетенції розробляють і виконують 

такі програми; 

 4) розглядає питання щодо обґрунтованості обставин, за яких відсутні 

можливості для здобуття дитиною повної загальної середньої освіти за місцем 

проживання (перебування), та приймає рішення про доцільність влаштування 

дитини до загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня за заявою батьків із 

визначенням строку її перебування в школі-інтернаті. 



 Під час ухвалення рішення про доцільність влаштування дитини до 

загальноосвітньої школи-інтернату I-III ступеня враховується думка дитини у 

разі, коли вона досягла такого віку та рівня розвитку, що може її висловити. 

 5. Комісія 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 вимог законодавства про захист прав дітей, у тому числі 

дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

 утворювати робочі групи, залучати до їх роботи уповноважених суб’єктів, 

громадські об’єднання (за згодою) для підготовки пропозицій з питань, які 

розглядає комісія; 

 залучати до розв’язання актуальних проблем дітей благодійні організації, 

громадські об’єднання, суб’єктів підприємницької діяльності (за згодою). 

 6. Комісію очолює голова  сільської ради. 

 Організація діяльності комісії забезпечується відповідною службою у 

справах дітей. 

 Заступник голови сільської ради може виконувати повноваження 

заступника голови комісії. 

 7. До складу комісії на громадських засадах входять керівники структурних 

підрозділів органів місцевого самоврядування з питань: освіти, охорони здоров’я, 

соціального захисту населення, служби у справах дітей,  комунальної установи 

“Центр соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради”,  представники 

органів Національної поліції (органів ювенальної превенції). 

 8. Основною організаційною формою діяльності комісії є засідання, які 

проводяться в разі потреби, але не рідше ніж один раз на місяць. 

 Засідання комісії є правоможним, якщо на ньому присутні не менше як дві 

третини загальної кількості її членів. 

 До участі в засіданнях комісії обов’язково запрошуються повнолітні особи, 

стосовно яких приймається рішення або складається висновок органу опіки та 

піклування. Ці особи повинні бути належним чином повідомлені про час та місце 

проведення засідання. 

 У разі неявки таких осіб на засідання та неповідомлення про поважні 

причини відсутності рішення або висновок можуть бути прийняті без їх участі на 

наступному засіданні комісії, про час та місце проведення якого такі особи 

повинні бути попередженні письмово. 

 На засідання можуть запрошуватися представники підприємств, установ, 

організацій, а також громадяни України, іноземці та особи без громадянства, які 

перебувають на території України на законних підставах, що беруть 

безпосередню участь у розв’язанні проблем конкретної дитини, з правом 



дорадчого голосу, дитина, якщо вона досягла такого віку та рівня розвитку, що 

може висловити свою думку. 

 9. Комісія відповідно до компетенції приймає рішення, організовує їх 

виконання, подає рекомендації органу опіки та піклування для прийняття 

відповідного рішення або підготовки висновку для подання його до суду. 

 10. Рішення або рекомендації комісії приймаються шляхом відкритого 

голосування простою більшістю голосів членів комісії, присутніх на засіданні. У 

разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос голови комісії. 

 11. Окрема думка члена комісії, який голосував проти прийняття рішення 

або рекомендацій, викладається у письмовій формі та додається до нього (них). 

 12. Голова, його заступник і члени комісії беруть участь у її роботі на 

громадських засадах. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                              Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                  Додаток 2 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від  03.03.2021 р. № 25 

 

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини 

 

Голова Комісії 

 

ДЕВІЦЬКА 

Надія Павлівна 

 сільський голова 

 

Заступник голови Комісії 

 

Крупчинська 

Олександра Ярославівна 

перший заступник Тур’є-Реметівського 

сільського голови 

 

Секретар Комісії 

 

МУЛЕСА 

Мирослава Мирославівна 

головний спеціаліст служби у справах 

дітей  сільської ради 

 

Члени комісії 

 

АНДРУШЕК                                                       

Ганна Георгіївна  

соціальний працівник відділення 

натуральної та   грошової допомоги 

комунальної установи “Центр 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради” 

МАЛИШКО 

Юрій Юрійович 

директор комунального 

некомерційного підприємства “Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги” Перечинської районної ради 

Закарпатської області (за згодою) 

МУШАК 

Олександра Іванівна 

інспектор з ювенальної превенції 

сектору превенції відділення поліції 

№1 Ужгородського  районного 

управління Головного управління 

Нвціональної поліції в Закарпатській 

області (за згодою) 



ПУЗАКУЛИЧ 

Оксана Іванівна 

начальник служби у справах дітей 

сільської ради 

СУВОРОВА 

Іванна Василівна 

Директор Перечинської районної філії 

Закарпатського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

МАШКАРИНЕЦЬ 

Надія Михайлівна 

Головний спеціаліст відділу правової 

та кадрової роботи сільської ради 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

начальник відділу освіти, сім’ї, молоді 

та спорту сільської ради 

ЦВІК 

Віктор Іванович 

начальник відділу соціального захисту 

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 03 березня 2021  року                 № 26 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про затвердження плану заходів  

щодо запобігання та протидії  

корупції у Турֹ’є-Реметівській 

сільській раді на 2021 рік 

 

 

На виконання вимог Закону України «Про запобігання корупції», з 

метою реалізації державної політики у сфері боротьби з корупцією, 

створення дієвої системи запобігання і протидії проявам корупції у Тур’є-

Реметівській сільській раді, керуючись  ст. 38, 40 Закону України «Про 

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

сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план заходів щодо запобігання та протидії корупції у 

Тур’є-Реметівській  сільській раді на 2021 рік  згідно додатку 1. 

2. Посадовим особам Тур’є-Реметівській  сільської ради неухильно 

дотримуватися вимог діючого антикорупційного законодавства України, 

вивчати та аналізувати зміни до законодавства України з зазначеного 

питання. 

3.  Головному спеціалісту відділу правової та кадрової роботи Тур’є-

Реметівської сільської ради Машкаринець Н.М. забезпечити виконання 

затвердженого плану заходів. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Н. Девіцьку.  

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 



                                                               Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від  03.03.2021 р.  № 26 

 

План 

заходів щодо запобігання та протидії корупції  

у Тур’є-Реметівській   сільській раді на 2021 рік  

 

      1. Проводити роз’яснювальну роботу серед працівників Тур’є-

Реметівської  сільської ради з питань  дотримання вимог Законів України 

«Про запобігання  корупції», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та інших нормативно-правових актів антикорупційної 

спрямованості.  

 Виконавчий комітет, головний спеціаліст 

відділу правової та кадрової роботи  

(Машкаринець Н.М.).  

Протягом 2021 року 

  

     2. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах 

неупередженого конкурсного відбору, їх об’єктивну атестацію, щорічну 

оцінку виконання  посадовими особами органів місцевого самоврядування 

покладених на них обов’язків і завдань. 

 Конкурсна комісія на заміщення 

вакантних посад сільської ради, відділ 

правового та кадрового забезпечення   

сільської ради. 

Протягом 2021 року 

 

      3. Забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад у 

виконавчому у сільській раді, про спеціальні обмеження, встановлені 

Законами України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та 

Законом України «Про запобігання корупції». 

 Відділ правового та кадрового 

забезпечення   сільської ради. 

Протягом 2021 року 

 

      4. Забезпечувати проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, 

які претендують на зайняття посад посадових осіб у сільській ради щодо 

вимог Закону України «Про очищення влади». 

 Відділ правового та кадрового 

забезпечення   сільської ради. 

Протягом 2021 року 

 



      5. Організувати подання суб’єктами декларування шляхом заповнення на 

офіційному веб-сайті Національного агентства з питань запобігання корупції  

декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру 

за 2020 рік за формою, що визначена Національним агентством з питань 

запобігання корупції у встановленому законодавством порядку. 

 Головний спеціаліст відділу правової та 

кадрової роботи  (Машкаринець Н.М.)  

До 1 квітня 2021 року 

 

     6. Попередити депутатів сільської ради про зобов’язання подання до 

01.04.2021 року е-декларації про майно, доходи, витрати і зобов’язання 

фінансового характеру за 2020 рік та розміщення її на сайті Єдиного 

державного реєстру декларацій осіб, уповноважених на виконання функцій   

місцевого самоврядування. 

 Головний спеціаліст відділу правової та 

кадрової роботи  (Машкаринець Н.М.)  

 

     7. Повідомляти сільського голову, правоохоронні органи відповідно до їх 

компетенції про факти, що можуть свідчити про вчинення корупційних 

правопорушень посадовими особами сільської ради, а також ознак 

правопорушень за результатами перевірки декларацій. 

 Головний спеціаліст відділу правової та 

кадрової роботи  (Машкаринець Н.М.)  

У разі надходження офіційної інформації 

 

      8. Забезпечувати негайне реагування на повідомлення підлеглих про 

наявність конфлікту інтересів шляхом доручення виконання відповідного 

завдання іншій посадовій особі особистого виконання завдання чи в інший 

спосіб, передбачений законодавством. 

  Сільський голова 

 Протягом 2021 року 

 

     9. Ознайомлювати працівників сільської ради, депутатів сільської ради з 

поширеними випадками конфлікту інтересів, вживати заходів до виявлення 

конфлікту інтересів та сприяти в його усуненні, контролювати дотримання 

вимог законодавства щодо врегулювання конфлікту інтересів. 

 Сільський голова, керівники структурних                                                        

підрозділів, головний спеціаліст відділу 

правової та кадрової роботи  

(Машкаринець Н.М.)  

Протягом 2021 року 

 

 



       10. Проводити службові розслідування (перевірки) з метою виявлення 

причин та умов, що сприяли вчиненню корупційних порушень, або 

невиконання вимог антикорупційного законодавства. 

           Головний спеціаліст відділу правової та 

кадрової роботи  (Машкаринець Н.М.)  

У разі необхідності 

   

       11. Узагальнювати інформацію правоохоронних та судових органів щодо   

посадових осіб місцевого самоврядування, притягнутих до відповідальності 

за скоєння корупційних правопорушень. Вести облік працівників, 

притягнутих до відповідальності за вчинення корупційних правопорушень. 

 Головний спеціаліст відділу правової та 

кадрової роботи  (Машкаринець Н.М.)  

При надходженні інформації 

 

        12. Аналізувати скарги та звернення громадян, в яких вбачається 

порушення посадовими особами сільської ради існуючого антикорупційного 

законодавства, інформувати сільського голову з внесенням відповідних 

пропозицій. 

 Виконавчий комітет,  головний спеціаліст 

відділу правової та кадрової роботи  

(Машкаринець Н.М.)  

Щоквартально 

 

         13. Забезпечити розгляд обвинувального вироку суду або постанови про 

накладання адміністративного стягнення за корупційне правопорушення та 

вживати до такого працівника заходів згідно Закону України «Про 

запобігання корупції». 

 Сільський голова,      головний спеціаліст 

відділу правової та кадрової роботи  

(Машкаринець Н.М.)  

У разі надходження постанови, вироку 

суду 

 

        14. Брати участь у проведенні експертизи проєктів нормативно-правових 

актів сільської ради, організаційно-розпорядчих документів, що видаються 

сільським головою, з метою виявлення причин, що призводять чи можуть 

призвести до вчинення корупційних або пов’язаних з корупцією 

правопорушень. 

 Відділ правової та кадрової роботи  

(Туряниця О.І.)  

Протягом 2021 року   

 

          15.Забезпечувати неухильне дотримання антикорупційного 

законодавства під час проведення  публічних закупівель. 



 Відповідальний за проведення публічних                                                                    

закупівель.  

Протягом 2021 року 

 

         16. Розробити та затвердити план заходів щодо запобігання та протидії 

корупції  у Тур’є-Реметівській сільській раді на 2022 рік, оприлюднити його 

на офіційному сайті сільської ради. 

 Головний спеціаліст відділу правової та 

кадрової роботи  (Машкаринець Н.М.)  

До 30 грудня 2021 року 
 
 
 
 
 
 
 

Керуючий справами                                                              Михайло БІГАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                     № 27 

с. Тур’ї  Ремети 
 

 

Про присвоєння поштової   

адреси об’єкту будівництва 

 

 

Розглянувши заяву та подані документи гр. Воронича Івана Івановича щодо 

присвоєння поштової 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 садибного типу, розташованому на 

земельній ділянці площею 0,0595га  (кадастровий номер 2123286300:03:002:0092), 

поштову адресу: Україна, Закарпатська область, Ужгородський район, село Тур’ї 

Ремети, вулиця ****. 

 

  

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                    № 28 

с. Тур’ї  Ремети 
 

 

Про присвоєння поштової  

адреси житловому будинку 

 

У зв’язку з упорядкуванням поштової адреси, розглянувши заяви гр. Швец 

Михайла Михайловича та Швец Оксани Михайлівни щодо присвоєння поштових 

адрес будинків, взявши до уваги технічні паспорти на будинки садибного типу, 

висновок щодо технічної можливості поділу об’єкта нерухомого майна за 

адресою: село Тур’я-Бистра, вулиця ****, 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 окремі поштові адреси: 

1.1. житловому будинку загальною площею 71,4 кв.м. – 89231, Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський район, село Тур’я-Бистра, вулиця ****; 

1.2. житловому будинку загальною площею 168,5 кв.м. – 89231, Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський район, село Тур’я-Бистра, вулиця ****. 

 

  

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                     № 29 

с. Тур’ї  Ремети 
 

 

Про присвоєння поштової  

адреси земельної ділянки 

 

Розглянувши заяви та подані документи гр. Штимак Алли Михайлівни, 

Мицька Василини Володимирівни та Штимак Володимира Володимировича щодо 

присвоєння поштової адреси земельній ділянці, 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 земельній ділянці з кадастровим номером 2123285000:01: 

002:0050), площею 0,0495 га, поштову адресу: Україна, Закарпатська область, 

Перечинський район, село Тур’я-Бистра, вулиця ****. 

2. Присвоїти земельній ділянці з кадастровим номером 2123285000:01: 

002:0051), площею 0,1305 га, поштову адресу: Україна, Закарпатська область, 

Перечинський район, село Тур’я-Бистра, вулиця ****. 

 

  

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                № 30 

с. Тур’ї  Ремети 
 

 

Про надання пільгового  

кредиту  

 

 

 Розглянувши заяву Пловайко Марини Василівни, жительки села 

Раково, вулиця **** та Мулеси Михайла Михайловича, жителя села Туриця, 

вулиця ****, на підставі статті 31 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної 

сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту жительці села 

Раково, вулиця ****, Пловайко Марини Василівни в сумі 145000 грн. (сто 

сорок п’ять тисяч гривень) для ремонту даху із заміною покрівлі і 

будівельних конструкцій та встановлення водостічної системи будинку. 

2. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної 

сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту жителю села  

Туриця, вулиця ****, Мулесі Михайлу Михайловичу в сумі 145000 грн. (сто 

сорок п’ять тисяч гривень) для ремонту даху із заміною покрівлі і 

будівельних конструкцій та встановлення водостічної системи будинку. 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 
 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                № 31 

с. Тур’ї  Ремети 
 

 

Про визнання членів сім’ї  

такими, що потребують 

покращення  житлових умов 

 

 

Розглянувши заяву гр. Петренко Сергія Сергійовича, жителя с. Тур’я 

Пасіка, вул. ****, взявши до уваги акт обстеження комісії сільської ради, 

відповідно до пункту 13 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов, і надання їм жилих приміщень в Українській РСР, 

затверджених постановою Ради Міністрів Української РСР і Української 

Республіканської Ради професійних спілок від 11 грудня 1984 року № 470, ст. 

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

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Визнати членів сім’ї у складі громадянина Петренко Сергія 

Сергійовича (**** р.н.) – чоловіка, Петренко Кароліни Андріївни (**** р.н.) 

– дружини, зареєстрованих за адресою село Тур’я Пасіка, вул. **** такими, 

що потребують покращення житлових умов.  

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 
 

 



 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 03 березня 2021  року                    № 32 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

  
Розглянувши та обговоривши заяви гр. Брезинського Володимира 

Юрійовича, **** р.н., мешканця  с. Полянська Гута, вул. **** з 14.12.1990 р., гр. 

Літак Івана Васильовича, **** р.н., мешканця с. Вільшинки, буд. **** з 

02.06.2020 р., щодо надання їм статусу особи, що проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського, враховуючи, що відповідно до реєстраційних 

документів заявники проживають у  цих населених пунктах та внесені в 

погосподарські книги сільської ради, керуючись  ст. 5 Закону України «Про 

статус гірських населених пунктів в Україні», ст. 51,52 Закону України «Про 

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

сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати гр. Брезинському Володимиру Юрійовичу, **** р.н., мешканцю  с. 

Полянська Гута, вул. ****, який зареєстрований  в с. Полянська Гута, вул. **** з 

14.12.1990 року статус особи, яка проживає в населеному пункті (с. Полянська 

Гута),  якому надано статус гірського відповідно до Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні». 

  1.1.В разі зміни місця проживання гр. Брезинському Володимиру Юрійовичу, 

**** р.н. статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус 

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

2. Надати гр. Літак Івану Васильовичу, **** р.н., мешканцю с. Вільшинки, 

буд. ****, який зареєстрований  в с. с. Вільшинки, буд. **** з 02.06.2020 року 

статус особи, яка проживає в населеному пункті (с. Вільшинки), якому надано 

статус гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні». 



2.1.В разі зміни місця проживання гр. Літак Івану Васильовичу, **** р.н. 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету М. Бігана. 
 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
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