
 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 555 
 

 

 

Про план роботи Тур’є-Реметівської 

сільської ради та її виконавчого 

комітету на 2022 рік 

 

 
Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою забезпечення ефективної діяльності сільської ради в 2022 році, 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

комітету на 2022 рік (додається). 

2. Дозволити сільському голові та постійним комісіям ради при необхідності 

вносити зміни та доповнення до плану роботи. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря сільської 

ради Марію Багару та голів постійних комісій сільської ради. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради 

24.02.2022 № 555 

 

ПЛАН РОБОТИ ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ ТА ЇЇ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ НА 2022 РІК 

 
1. ПИТАННЯ, ЯКІ РОЗГЛЯДАТИМУТЬСЯ НА СЕСІЯХ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ 

 
І квартал 

1. Про звіт щодо виконання сільського бюджету за 2021 рік. 

2. Звіт сільського голови про роботу сільської ради за 2021 рік. 

3. Про затвердження орієнтовного плану роботи Тур’є-Реметівської сільської 

ради та виконавчого комітету на 2022 рік. 

4. Про стан надання медичних послуг «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради». 

5. Різне. 

 

 

 
року 

ІІ квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І квартал 2022 

 
2. Про встановлення на території Тур’є-Реметівської сільської ради податків і 

зборів на 2023 рік. 

3. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про бюджет сільської ради на 

2022 рік”. 

4. Про роботу відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

щодо розвитку туризму на території громади. 

5. Різне. 

 

 
року 

рік”. 

ІІІ квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за І півріччя 2022 

 
2. Про внесення змін до рішення сільської ради “Про сільський бюджет на 2022 

 
3. Про хід виконання програм затверджених сільською  радою відповідно до 

пропозицій профільних комісій. 

4. Про роботу відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради 

з організації та надання якісних послуг. 

5. Різне. 



 

 
року. 

ІV квартал 

1. Про затвердження звіту про виконання сільського бюджету за 9 місяців 2022 

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

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

на 2023 рік. 

4. Про затвердження Програми економічного та соціального розвитку Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

5. Про затвердження Програми соціального захисту населення Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

6. Про звіт сільського голови щодо здійснення державної регуляторної політики. 

7. Про затвердження плану діяльності сільської ради з підготовки проєктів 

регуляторних актів та плану-графіка здійснення заходів із відстеження 

результативності регуляторних актів на 2023 рік. 

8. Різне. 

 
Строк виконання: протягом року. 

Відповідальні: сільський голова, секретар ради, голови постійних комісій 

сільської ради. 

 
2. ПЕРЕЛІК ПИТАНЬ ДЛЯ ОБГОВОРЕННЯ НА ЗАСІДАННІ 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2022 РОЦІ 

 
Січень 

1. Про стан правопорядку та злочинності на території сільської ради. 

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

психоневрологічного інтернату за період з жовтня по грудень 2021 року. 

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

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

вигляді суспільно-корисних робіт на 2022 рік та визначення видів безоплатних 

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

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на 

2022 рік. 

 

 
Лютий 

1. Про організацію харчування дітей в закладах освіти. 

2. Про стан медичного обслуговування населення на території сільської ради. 

3. Про підсумки виконання бюджету за 2021 рік. 



Березень 

1. Про наведення санітарного порядку на території сільської ради, утримання в 

належному стані кладовищ та інших місць поховання. 

2. Про організацію ведення військового обліку в Тур’є-Реметівській 

сільській раді. 

3. Про стан додержання законодавства щодо захисту прав дитини, 

попередження дитячої бездоглядності і безпритульності. 

4. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2022 року. 

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

психоневрологічного інтернату за період з січня по березень 2022 року. 

 
Травень 

1. Про організацію оздоровлення дітей та підлітків влітку 2022 року. 

2. Про роботу відділу культури щодо розвитку туризму та організації дозвілля 

учнівської та сільської молоді на території сільської ради. 

3. Про організацію боротьби з карантинними бур’янами на території сільської 

ради. 

Червень 

1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі сільської ради. 

2. 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 підсумки здійснення делегованих повноважень за І півріччя 2022 року. 

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

психоневроло-гічного інтернату за період з квітня по червень 2022 року. 

 
Серпень 

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

Реметівської сільської ради до нового навчального року. 

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

земельного податку. 

 
Вересень 

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

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

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

осінньо-зимовий період 2021/2022 років. 



Жовтень 

1. Про підсумки виконання бюджету за 3-й квартал 2022 року. 

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

психоневроло-гічного інтернату за період з липня по вересень 2022 року. 

 
Листопад 

1. Про проєкт Програм на 2023 рік. 

2. Про проєкт бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

 
Грудень 

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

радив зимовий період 2022-2023 років. 

2. Про план роботи виконавчого комітету сільської ради на 2023 рік. 

 
3. ОРГАНІЗАЦІЙНІ ЗАХОДИ 

1. Діловодство постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі сільської 

ради. 

2. Аналіз протоколів постійних комісій сільської ради та комісій при виконкомі 

сільської ради. 

3. Діловодство з організації та ведення справ по зверненнях громадян. 

 

4. НАВЧАННЯ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ, ДЕПУТАТІВ 

СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

1. Семінари-наради з головами постійних комісій сільської ради VІІІ скликання. 

2. Проведення семінару з питань подання декларацій посадовими особами 

місцевого самоврядування та депутатами сільської ради 

3. Проведення короткотермінових семінарів з питань етики поведінки посадових 

осіб місцевого самоврядування та депутатів сільської ради. 

4. Вивчення потреби в навчанні та підвищенні кваліфікації керівників і 

працівників сільської ради. 

5. Організація роботи щодо виконання Закону України «Про засади запобігання і 

протидії корупції». 

6. Організаційні заходи щодо нагородження та відзначення працівників установ 

сільської ради та депутатів сільської ради. 

 

5. ЗАХОДИ, ПОВ′ЯЗАНІ І З ВІДЗНАЧЕННЯМ ЗНАМЕННИХ ДАТ, 



ПРОФЕСІЙНИХ СВЯТ ТА ІНШИХ ПОДІЙ 

 

ОРГАНІЗАЦІЯ ЗАХОДІВ У ЗВ´ЯЗКУ З ВІДЗНАЧЕННЯМ: 
 

Різдва Христового 07.01 

Міжнародного жіночого дня 08.03 

Дня землевпорядника 12.03 

Дня довкілля 16.04 

Дня Чорнобильської трагедії 26.04 

Дня Матері 08.05 

Дня Перемоги 09.05 

Міжнародного дня захисту дітей 01.06 

Дня медичного працівника 19.06 

Дня скорботи та вшанування пам′яті жертв війни в 

Україні 

22.06 

Дня молоді 26.06 

Дня Конституції України 28.06 

Дня працівників торгівлі 24.07 

Дня Державного Прапора України 23.08 

Дня незалежності України 24.08 

Дня знань 01.09 

Дня підприємця 04.09 

Дня бібліотеки 30.09 

Дня людей похилого віку 01.10 

Дня вчителя 04.10 

Дня Захисника України 14.10 

Дня працівників соціальної сфери 04.11 

Всеукраїнського дня працівників культури і аматорів 

народного мистецтва 

09.11 

Дня працівників сільського господарства 18.11 

День громади 26.11 

Міжнародного дня інвалідів 03.12 

Дня Збройних сил України 06.12 



Дня місцевого самоврядування 

Дня Святого Миколая 

Різдва 

Новорічний бал-маскарад 

07.12 

19.12 

25.12 

31.12. 

 
 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 556 
 

 

 

 

Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

VIII скликання від 23 грудня 2021 року № 520 

«Про затвердження структури виконавчих органів 

Тур’є-Реметівської сільської ради, загальної 

Чисельності апарату ради та її виконавчих органів» 

 

 
Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови   Девіцької Н. 

П., керуючись частиною першою статті 11, пунктом 5 частини 1 статті 26, пунктом 6 

частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54, статтею 59 Закону України 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення дванадцятої сесії VIII скликання від 23 грудня 2021 

року № 520, виклавши пункт 2 у наступній редакції: 

«2. Затвердити загальну штатну чисельність апарату ради та її виконавчих 

органів у кількості 74 штатні одиниці.» 

2. Вивести вакантну посаду державного реєстратора із структури відділу «Центр 

надання адміністративних послуг». 

3. Ввести у структуру служби у справах дітей 2 штатні одиниці головного 

спеціаліста. 

4. Викласти додаток до рішення дванадцятої сесії VIII скликання від 23 грудня 

2021 року № 520 у редакції, що додається. 

5. Рішення набирає чинності з 01.03.2022 року. 

6. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради 

внести зміни в штатний розпис і провести відповідні розрахунки згідно з внесеними 

змінами. 



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

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

міжнародного співробітництва. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

24.02.2022 № 556 
 

Структура 

та загальна чисельність апарату ради 

та її виконавчих органів 
 
 

№ 

з/п 

Найменування посад, структурних 

підрозділів 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Примітка 

1.1. Апарат сільської ради 

1. Сільський голова 1  

2. Секретар сільської ради 1  

3. Перший заступник сільського голови 1  

4. Заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів ради 

1  

5. Керуючий справами (секретар) виконавчого 
комітету сільської ради 

1  

6. Староста 7  

7. Головний спеціаліст з питань запобігання 
та виявлення корупції 

1  

    

 ВСЬОГО 13  

 

1.2. 

 

Відділи сільської ради без статусу юридичної особи 

1. Відділ документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян 
 Начальник відділу 1  

 головний спеціаліст 2  

 діловод 1  

 ВСЬОГО 4  

2. Відділ правової та кадрової роботи 

 Заступник керуючого справами (секретаря) 
виконавчого комітету, начальник відділу 

1  

 - головний спеціаліст 2  

 ВСЬОГО 3  

    

3. Відділ земельних відносин та екології 

 Начальник відділу 1  

 головний спеціаліст, юрист- 
землевпорядник 

1  



 спеціаліст І категорії 1  

 ВСЬОГО 3  

5. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою 
 Начальник відділу 1  

 головний спеціаліст 1  

 ВСЬОГО 2  

6. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
 Начальник відділу 1  

 державний реєстратор 1  

 адміністратор 7  

 спеціаліст І категорії 1  

 ВСЬОГО 10  

7. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності 
 Начальник відділу – головний бухгалтер 1  

 головний спеціаліст 3  

 ВСЬОГО 4  

8. Господарський відділ 
 Завідувач господарства 1  

 прибиральник службових приміщень 3  

 електрик 1  

 водій 1  

 ВСЬОГО 6  

9. Відділ містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту 
 Начальник відділу 1  

 головний спеціаліст з питань ведення 
військового обліку та цивільного захисту 

1  

 ВСЬОГО 2  

 РАЗОМ: по п.1.1 та 1.2 47  

    

1.3  

Самостійні структурні підрозділи Тур’є-Реметівської сільської 

ради зі статусом юридичної особи 

1. Фінансовий відділ 
 Начальник відділу 1  

 головний спеціаліст-бухгалтер 1  

 ВСЬОГО 2  

2. Відділ освіти, молоді та спорту 

 Начальник відділу 1  

 головний спеціаліст з питань дошкільної 
та початкової освіти 

1  

 головний спеціаліст з питань загальної 1  



 (середньої) освіти   

 головний спеціаліст з питань молоді 
та спорту 

1  

 провідний спеціаліст з організаційної 
роботи 

1  

 методист відділу освіти 1  

 головний спеціаліст із проведення 

публічних закупівель 

 

1 

 

 Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту 
 головний бухгалтер 1  

 спеціаліст І категорії - економіст 1  

 спеціаліст ІІ категорії - бухгалтер 3  

 діловод 1  

ВСЬОГО 13  

1.4 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я 
 Начальник відділу 1  

 спеціаліст ІІ категорії-бухгалтер 1  

 головний спеціаліст 1  

ВСЬОГО 3  

1.5 Служба у справах дітей 
 Начальник служби 1  

 головний спеціаліст 4  

ВСЬОГО 5  

Відділ культури та туризму 

1.6 Начальник відділу 1  

 головний спеціаліст 1  

 головний спеціаліст-бухгалтер 1  

ВСЬОГО 3  

РАЗОМ по п.1.3, 1.4, 1.5, 1.6 27  

Загальна чисельність 74  

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 557 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

VІІІ скликання Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 124 від 25.03.2021 року 

«Про перелік адміністративних послуг 

відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України «Про 

дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання надання 

адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри надання 

адміністративних послуг», з метою якісного надання суб’єктам звернення 

найзатребуваніших адміністративних послуг, Тур’є-Реметівськасільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Викласти в новій редакції додаток 1 до рішення п’ятої сесії VІІІ 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради від 25.03.2021 № 124 «Перелік 

адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» (додається). 

2. Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Мацо І. І. довести це 

рішення до відома суб’єктів надання адміністративних послуг. 

3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 14 

липня 2021 року № 184. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

сільської ради 

24.02.2022 № 557 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг відділу «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Тур’є- Реметівської сільської ради 

 

 

Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної документації. 

Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного кадастру, яка була 

допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу. 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного 

земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць. 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу з державного 

земельного кадастру про обмеження у використанні земель. 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить 

узагальнену інформацію про землі (території). 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі викопіювання з 

картографічної основи державного земельногокадастру, кадастрової карти (плану). 

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими 

актами, з видачею витягу. 

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в межах 

територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу. 

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу. 

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до Державного фонду 

документації із землеустрою. 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що 

створюються під час ведення державного земельного кадастру. 

Видача рішення про передачу у власність, надання у користування земельних ділянок 

сільськогосподарського призначення, що перебувають у державній власності. 

Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву (родючого шару) земельних 

ділянок. 

Видача висновку про погодження документації із землеустрою. 

Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку земельної 

ділянки. 

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межічастини земельної ділянки, 

на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з видачею витягу. 

Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки про наявність у 

державному земельному кадастрі відомостей про одержання у власність земельної ділянки у 

межах норм безоплатної приватизації за певним видом її цільового призначення 

(використання). 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про земельну ділянку. 



Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про землі в межах території адміністративно-територіальних одиниць. 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу з Державного 

земельного кадастру про обмеження у використанні земель. 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що містить 

узагальнену інформацію про землі (території). 

Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі викопіювання з 

картографічної основи державного земельногокадастру, кадастрової карти (плану). 

Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у використанні 

земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами 

з видачею витягу. 

Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про земельну ділянку з 

видачею витягу. 

Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) про землі в 

межах територій адміністративно-територіальних одиниць з видачею витягу. 

Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державногоземельного кадастру. 

Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею витягу. 

Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до державного фонду 

документації із землеустрою. 

Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій документів, що 

створюються під час ведення державного земельного кадастру. 

Видача висновку про погодження документації із землеустрою. 

Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне користування та оренду 

земельних ділянок, що перебувають у комунальній власності. 

Прийняття рішення про припинення права власності на земельну ділянку у разі добровільної 

відмови власника на користь держави або територіальної громади. 

Прийняття рішення про припинення права постійного користування земельною ділянкою у 

разі добровільної відмови землекористувача. 

Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної власності. 

Надання дозволу розпорядникам земельних ділянок комунальної власності на поділ та 

об’єднання таких ділянок. 

Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведенняземельної ділянки для 

передачі у власність для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд. 

Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, 

для передачі у власність, для ведення особистого селянського господарства. 

Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

користування на умовах оренди. 

Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

постійне користування. 

Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, цільове 

призначення якої змінюється. 

Затвердження технічної документації із землеустрою. 

Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

Присвоєння статусу особи гірського населеного пункту. 

Видача посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) на території гірського 

населеного пункту. 



Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб. 
 

Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи. 

Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи. 

Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та об’єктів 

природно – заповідного фонду загальнодержавного значення. 

Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у межах територій та 

об’єктів природно – заповідного фондузагальнодержавного значення. 

Реєстрація декларації про відходи. 

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів- лісорубний квиток на 

заготівлю деревини під час проведення рубок головного користування. 

Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів лісовий квиток. 

Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта господарювання 

вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

Видача дозволу на спеціальне водокористування. 

Анулювання дозволу на спеціальне водокористування. 

Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 

Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. 

Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що не 

підлягають експлуатації на вулично - дорожній мережі. 

Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних транспортних засобів, що 

не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі. 

Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, 

механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеноїнебезпеки. 

Відомча реєстрація (тимчасової реєстрації) великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній мережі загального 

користування. 

Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази вимогам законодавства з 

питань охорони праці. 

Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації про початок виконання 

підготовчих/будівельних робіт. 

Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. 

Внесення змін в зареєстровану декларацію про готовність до експлуатації об`єкта. 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно збудованого об`єкта, на яке 

визнано право власності за рішенням суду. 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єктів будівництва, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані 

на земельних ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного документа на 

виконання будівельних робіт. 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об`єкта, за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1). 

Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, будівництво якого здійснено на 

підставі будівельного паспорта. 



Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з 

незначними наслідками (СС1). 

Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання будівельних 

робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта. 

Про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1). 

Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт щодо об’єктів, 

будівництво яких здійснюється на підставі будівельного паспорта. 

Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок виконання підготовчих 

робіт. 

Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на потужностях (об'єктах) з 

переробки неїстівних продуктів тваринного походження. 

Видача Експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадить діяльність, 

пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових продуктів тваринного походження. 

Видача узгодженого рішення для «Видачі дозволу на викиди забруднюючих речовин в 

атмосферне повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої 

групи». 

Видача дозволу на проведення робіт на підприємствах в установах і організаціях, діяльність 

яких пов’язана з використанням джереліонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин 

(санітарний паспорт). 

Анулювання дозволу, на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, 

вимірювальних робіт на підприємствах в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з 

використанням джерел неіонізуючого випромінювання. 

Видача дозволу, на проведення діагностичних, експериментальних, випробувальних, 

вимірювальних робіт на підприємствах в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з 

використанням джерелнеіонізуючого випромінювання*. 

Анулювання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з радіоактивними речовинами та 

іншими джерелами іонізуючого випромінювання*. 

Державна реєстрація народження. 

Державна реєстрація шлюбу. 

Державна реєстрація смерті. 

Реєстрація місця проживання особи. 

Реєстрація місця перебування особи. 

Зняття з реєстрації місця проживання особи. 

Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи. 

Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну нумерації будинків, 

перейменувань вулиць (проспектів, бульварів, площ, провулків, кварталів тощо) населених 

пунктів, адміністративно- територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному 

устрої. 

Витяг про зареєстрованих в житловому будинку /приміщенні осіб. 

Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої власності як способу 

забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва. 

Державна реєстрація речового права, похідного від права власності. 

Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав нанерухоме майно. 

Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно. 

Надання інформації зі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 



Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно. 

Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме майно, скасування 

державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень, скасування рішення 

державного реєстратора (за рішенням суду). 

Заборона вчинення реєстраційних дій. 

Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського формування). 

Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу (крім громадського 

формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості про яку не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичнихосіб, фізичних осіб - підприємців (крім громадських формувань). 

Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та громадських формувань, 

у тому числі змін до установчих документів юридичної особи (крім громадського 

формування). 

Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на підставі модельного статуту 

(крім громадського формування). 

Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім громадського формування). 

Державна реєстрація рішення про припинення юридичної   особи (крім громадського 

формування). 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення юридичної особи 

(крім громадського формування). 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії), голови комісії або ліквідатора (крім громадського формування). 

Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім громадського формування) в 

результаті її ліквідації. 

Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім громадського формування) в 

результаті її реорганізації. 

Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім громадського 

формування). 

Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ юридичної особи (крім 

громадського формування), що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців та громадських формувань. 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу юридичної особи (крім 

громадського формування). 

Державна реєстрація фізичної особи – підприємця. 

Видача витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

Виправлення помилок у відомостях Державного реєстру юридичних осіб та фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань. 

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіцеарного власникаюридичної особи. 

Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- комунальних послуг, 

придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного побутового палива. 

Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, і скрапленого балонного газу 

для побутових потреб. 

Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг. 

Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких ухиляються від сплати 

аліментів, не мають можливості утримувати дитину або місце їх проживання чи перебування 

невідоме. 



Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно почесне звання України “Мати- 

героїня”. 

Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченимсім’ям. 
 

 
123. Призначення державної допомоги: 

1) у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в систем із 

загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

2) при народженні дитини, одноразової натуральної допомоги “пакунокмалюка”; 

3) при усиновленні дитини; 

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

5) на дітей одиноким матерям; 

одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, 

батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною,якій не встановлено інвалідність; 
на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. 

 

 

Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з дитинства та дітям з  

інвалідністю. 

Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з дитинства та дітьми з 

інвалідністю. 

Призначення державної соціальної допомоги особам, які не маютьправа на пенсію, та особам 

з інвалідністю. 

Призначення державної соціальної допомоги на догляд. 

Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає соціальні послуги з догляду без 

здійснення підприємницької діяльності нанепрофесійній /професійній основі. 

Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) або інвалідності 

волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або каліцтва), отриманого під час надання  

волонтерської допомоги в районі проведення антитерористичних операцій, бойових дій та 

збройних конфліктів. 

Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою з інвалідністю I або II 

групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком лікарсько-консультативної комісії 

закладу охорони здоров’я потребує постійного стороннього догляду, на догляд за нею. 

Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з інвалідністю та дітям з 

інвалідністю. 

Призначення одноразової компенсації: 

сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана зЧорнобильською катастрофою; 

дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих громадян, смерть яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у ліквідації наслідків інших ядерних 

аварій, у ядерних випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у 

складанні ядерних зарядів та здійсненні на нихрегламентних робіт; 

батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть якого 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою. 



Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків аварії на Чорнобильській 

АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у 

військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та 

здійсненні на них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від 

Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від 

радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2. 

Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від Чорнобильської катастрофи, 

дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім 

батькам. 

Призначення грошової компенсації: 

вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з інвалідністю внаслідок 

війни та прирівняним до них особам; 

особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки; 

вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення спинального профілю) і назад 

особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I та II групи з наслідками травм і 

захворюваннями хребта та спинного мозку; 

вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб зінвалідністю; 

замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи; 

особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування автомобілів та на 

транспорт не обслуговування; 

замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідоквійни та прирівняним до 

них особам. 

Видача направлення до реабілітаційних установ особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, 

дітям віком до трьох років, які належать до групи ризику щодо отримання інвалідності. 

Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які мають право на пенсію чи 

соціальну допомогу. 

Призначення тимчасової державної соціальної допомоги непрацюючій особі, яка досягла 

загального пенсійного віку, але не набула правана пенсійну виплату. 

Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. 

Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, територіальний осередок 

творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб,фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки. 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) творчої спілки, територіального осередкутворчої спілки. 

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в 

результаті ліквідації. 

Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального осередку творчої спілки в 

результаті реорганізації. 

Державна реєстрація створення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок. 

Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, об’єднання професійних 

спілок, організацію професійних спілок, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про 

які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

тагромадських формувань. 
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Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, організацію професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів. 

Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок*. 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок. 

Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації професійних спілок, 

об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації. 

Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців. 

Державна реєстрація включення відомостей про організацію роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців, зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

Державна реєстрація змін до відомостей про організацію роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

Державна реєстрація рішення про припинення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців 

в результаті ліквідації. 

Державна реєстрація припинення організації роботодавців, об’єднання організацій 

роботодавців в результаті реорганізації. 

Державна реєстрація створення громадського об’єднання. 

Державна реєстрація включення відомостей про громадське об’єднання, зареєстроване до 01 

липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, 

у тому числі змін до установчих документів. 

Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання. 
 

Державна      реєстрація     рішення        про     припинення громадськогооб’єднання. 
 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припиненнягромадського об’єднання. 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, 

ліквідаційної комісії) громадського об’єднання. 

Державна 

ліквідації*. 

реєстрація припинення громадськогооб’єднання в результаті його 

Державна 

реорганізації. 

реєстрація припинення громадськогооб’єднання в результаті його 
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Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу громадського 

об’єднання. 

Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об’єднання. 

Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу громадського 

об’єднання. 

Державна реєстрація створення структурного утворення політичноїпартії. 

Державна реєстрація включення відомостей про структурне утворення політичної партії, 

зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення політичної партії, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань. 

Державна реєстрація рішення про припинення структурного утворення політичної партії. 

Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з реорганізації, ліквідаційної 

комісії) структурного утворення політичної партії*. 

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його 

ліквідації*. 

Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної партії в результаті його 

реорганізації*. 

Державна реєстрація статуту територіальної громади. 

Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади. 

Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади. 

Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статутутериторіальної громади. 

Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власникагромадського об’єднання. 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки. 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійнихспілок. 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців. 

Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення структурного утворення 

політичної партії. 

Державна реєстрація потужностей операторів ринку. 

Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей операторів ринку. 

Внесення відомостей про припинення використання потужності до Державного реєстру 

потужностей операторів ринку використання потужностей. 

Затвердження експертної потужності*. 

послуги   надаватимуться згідно   з угодою   про співпрацю у сфері надання 

адміністративних послуг з суб’єктами надання адміністративних послуг 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
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ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  558 
 
 

Про повернення з  оперативного управління 

та балансу відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради нерухомого майна 

 

На підставі підпункту 31 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи лист № 01-13/130 від 09.02.2022 року 

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

повернення майна, закріпленого за ним на праві оперативного управління та 

балансу у комунальну власність та на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради, з 

метою раціонального використання нерухомого майна комунальної власності, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Повернути   з    оперативного   управління   та    балансу   відділу 

освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради нерухоме майно, 

згідно з додатком 1. 

2. Утворити комісію з передачі вказаного майна Тур’є-Реметівської 

сільської ради у складі, згідно з додатком 2. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Коряк 

М. Ф. оформити акт приймання-передачі майна та надати відповідний акт на 

затвердження сільському голові. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 558 

Перелік нерухомого майна, яке повертається з оперативного управління та 

балансу відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

Приміщення будівлі с. Порошково, вул. Центральна, 92: 

 

1) приміщення № 1- коридор 11,2 м2 

2) приміщення № 2- кабінет 7,0 м2 

3) приміщення № 3-кабінет 9,8 м2 

4) приміщення № 4-кабінет 12,8 м2 

5) приміщення № 5-коридор 7,9 м2 

6) приміщення № 7-коридор 5,9 м2 

7) приміщення № 8- кабінет 7,3 м2 

8) приміщення № 9 -кладова 4,4 м2 

9) приміщення № 10- кабінет 3,6 м2 

10) приміщення № 11-коридор 7,8 м2 

11) приміщення № 12- регістратура 10,0 м2 

 

Будівлю Присліпської загальноосвітньої школи I ступеня с.Вільшинки, 

вул. Присліпська, 37. 

 

Будівлю Мокрянської загальноосвітньої школи I ступеня с. Мокра, вул. 

Центральна, 68. 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 558 
 

 

Комісія з передачі нерухомого майна в оперативне управління та на баланс 

відділу освіти, молоді та спорту 

 
Голова комісії 

 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 
Секретар комісії 

 
ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь- 

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 

 
Члени комісії: 

 

КОРЯК 

Марія Федорівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

ЛАГОДА 

Марина Юріївна 

- головний бухгалтер відділу освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради (за згодою) 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

- начальник відділу освіти, молоді та 

спорту (за згодою) 

 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 559 
 

 

 

Про повернення майна з оперативного 

управління комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської 

сільської ради в комунальну власність Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

 

На підставі підпункту 31 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 2 статті 137 Господарського кодексу 

України, розглянувши лист від 11.02.2022 року № 405/2022 комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради, враховуючи висновки постійної комісії з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

 
ВИРІШИЛА: 

 

 
1. Повернути з оперативного управління комунального некомерційного 

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

сільської ради нерухоме майно за адресою: с. Тур’я Бистра, вулиця Духновича 66 

а, загальною площею 45,2 м2 (кімната здоров’я – 25,6 м2; тамбур – 3,9 м2; шлюз – 

8,6 м2; приміщення для зберігання медичних виробів -7,1 м2) на баланс Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

2. Повернути з оперативного управління комунального некомерційного 

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



сільської ради нерухоме майно за адресою: с. Тур’я Пасіка, вулиця Турянська, 33, 

загальною площею 91,2 м2 (кабінет лікаря – 20,2 м2; процедурна – 16,2 м2; 

акушерська – 9,2 м2; коридор – 20,7 м2; маніпуляційна -14,1 м2; кабінет 

профщеплень – 10,8 м2) на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради, передані на 

підставі рішення № 248 «Про передачу в оперативне управління комунальному 

некомерційному підприємству «Перечинський районний Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області 

комунального майна» від 23.08.2018 року двадцять шостої сесії VII скликання 

Тур’я Пасіцької сільської ради. 

3. Повернути з оперативного управління комунального некомерційного 

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

сільської ради нерухоме майно за адресою: с. Липовець, вулиця Г. Сковороди, 29, 

загальною площею 84,8 м2 (приміщення поз. №1 – 6,5 м2; приміщення поз. № 2 – 

16,1 м2; приміщення поз. № 3 – 5,7 м2; приміщення поз. № 4 – 13,9 м2; приміщення 

№ 5 – 23,7 м2; приміщення поз. № 6 – 19,3 м2) на баланс Тур’є-Реметівської 

сільської ради, передані на підставі договору № 01/08-16 від 25 вересня 

2018 року. 

4. Повернути з оперативного управління комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» рухоме майно, а саме автомобіль Opel Combo АО 

73-61АТ 2009 року випуску на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Утворити комісію з повернення майна Тур’є-Реметівської сільської ради у 

складі, згідно з додатком. 

6. Доручити комісії з передачі майна провести інвентаризацію повернутого 

майна та подати до Тур’є-Реметівської сільської ради акти прийому-передачі 

зазначеного майна. 

7. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності відобразити зміни 

у бухгалтерській звітності. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і постійну комісію з питань фінансів, бюджету,  

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 559 
 

 

Комісія з повернення майна з оперативного управління на баланс 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова комісії 
 

 

 
 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

 

Секретар комісії 
 

 

 
 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь- 

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 
 

 

 

Члени комісії: 
 

 

 
 

ДОБРОЦЬКА 

Ганна Юріївна 

- головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської 

сільської ради (за згодою) 

 
КОРЯК 

Марія Федорівна 

 
- 

 
начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 



МАЛИШКО 

Юрій Юрійович 

- директор комунального 

некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської 

сільської ради (за згодою) 

 
ПОЛОНСЬКА 

Тетяна Мирославівна 

 
- 

 
головний спеціаліст відділу бух- 

галтерського обліку та фінансової 

звітності 

 
ТУРЯНИЦЯ 

Олеся Іванівна 

 
- 

 
начальник відділу правової та кадрової 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 560 
 

 

Про повернення з оперативного управління 

та балансу відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради нерухомого майна 

 
На підставі підпункту 31 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження 

та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Повернути з оперативного управління та балансу відділу культури та 

туризму сільської ради нерухоме майно, передане рішенням четвертої сесії VIII 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради № 49 від 02.02.2021 року «Про 

передачу майна на праві оперативне управління та на баланс відділу культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської ради», що знаходиться за адресою с. 

Мокра, 60 на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради, згідно з додатком 1. 

2. Утворити комісію з повернення майна Тур’є-Реметівської сільської ради у 

складі, згідно з додатком 2. 

3. Доручити комісії з передачі майна провести інвентаризацію повернутого 

майна та подати до Тур’є-Реметівської сільської ради акти прийому-передачі 

зазначеного майна. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності відобразити зміни 

у бухгалтерській звітності. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 560 
 

 

Перелік комунального нерухомого майна, яке повертається з оперативного 

управління на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 

 

 

№ 

з/п 

Код за 

ЄДРПОУ 

Найменування Адреса 

 

1. 
 

- 

Будівля клубної установи с. Мокра 

та бібліотеки-філії с. Мокра 

вул. Центральна, 

60 с. Мокра, 

Перечинський 

район 

індекс 89230 
 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

Додаток 2 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 560 
 

 

Комісія з повернення комунального нерухомого майна з оперативного 

управління на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 
Голова комісії 

 

 

 
 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

 

Секретар комісії 
 

 

 
 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово- 

комунального господарства, 

транспорту та благоустрою 
 

 

 

Члени комісії: 
 

 

 
 

КОВАЧ 

Оксана Іллічна 

- головний спеціаліст-бухгалтер відділу 

культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради (за 

згодою) 

 
КОРЯК 

Марія Федорівна 

 
- 

 
начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 



 
 

ПОЛОНСЬКА 

Тетяна Мирославівна 

 

 

 

 
СКУБЕНИЧ 

Любов Юріївна 

- 

 

 

 

 

 

- 

головний спеціаліст відділу бух- 

галтерського обліку та фінансової 

звітності 

 

 
начальник відділу культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради (за згодою) 

 
ТУРЯНИЦЯ 

Олеся Іванівна 

 
- 

 
начальник відділу правової та 

кадрової роботи 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 561 
 
 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

сільської ради № 99 від 25.03.2021 року 

«Про затвердження переліків першого та 

другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності» 

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

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

керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 

483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», з метою 

уточнення площі об’єкта нерухомого майна та на підставі висновку постійної 

комісії сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Доповнити Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної власності, 

затвердженого рішенням п’ятої сесії VIII скликання № 99 від 25.03.2021 року, які 

підлягають передачі в оренду на аукціоні згідно з додатком. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 561 
 

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

аукціоні 
 

Балансоутри- 

мувач 

Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінченн 

я 

договору 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв 

Цільове 

призначення 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

34 

 

вільне 
 

25,8 

Для відкриття 

аптечного 

пункту 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

вільне 25,6 Для відкриття 

аптечного 

пункту 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

вільне 3,9 Для відкриття 

стоматологічно 

го кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

 

вільне 

 

8,6 

Для відкриття 

стоматологічно 

го кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

вільне 7,1 Для відкриття 

стоматологічно 

го кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

вільне 6,8 Торгівля 

продовольчими 

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

 

вільне 
 

33,4 

Торгівля 

продовольчими 

товарами 



Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

вільне 25,3 Торгівля 

продовольчими 

товарами 

 

 Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

110 

вільне 140,7 Для здійснення 

підприємницьк 

ої діяльності 

 Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, 

вул. Центральна, 

92 

вільне 87,7 Для здійснення 

підприємницьк 

ої діяльності 

 Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Туриця, вул. 

Центральна, 99 

 

вільне 
 

19,7 

Для 

розміщення 

АТС 

 Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Мокра, 68  

вільне 
 

60,00 
Для 

здійснення 

підприємниць 

кої діяльності 
 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 562 
 

 

Про намір передачі майна 

в оренду 

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком передачі 

в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», враховуючи рішення п’ятої сесії VIII 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради № 99 від 25.03.2021 року «Про 

затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності», що підлягають передачі в оренду на аукціоні, з метою врегулювання  

правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в 

оренду майна, майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо 

господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Надати дозвіл Тур’є-Реметівській сільській раді на передачу в оренду 

комунального майна згідно з додатком. 

2. Відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 

2020 року № 483, офіційним засобом для розміщення інформації з питань оренди 

об’єктів комунальної власності вважати офіційний сайт Тур’є-Реметівської 

сільської ради та Електронну Торгову Систему (ЕТС). 

3. Відповідно до рішення № 99 від 25.03.2021 року п’ятої сесії VIII 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради «Про затвердження Переліків 



першого та другого типів об’єктів оренди комунальної власності» (зі змінами та 

доповненнями) та цього рішення, сформувати оголошення щодо намірів передачі 

в оренду комунального майна сільської ради для розміщення в ЕТС та 

забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Тур’є- 

Реметівської сільської ради протягом п’яти робочих днів після його прийняття. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Секретар сільської ради Марія БАГАРА  

Додаток 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 562 
 

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

аукціоні 
 

Балансоутри- 

мувач 

Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінчен- 

ня 

договору 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м. кв. 

Цільове 

призначення 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 

34 

 

вільне 
 

25,8 
Для відкриття 

аптечного 

пункту 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

вільне 3,9 Для відкриття 

стоматологіч- 

ного кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

 

вільне 
 

8,6 

Для відкриття 

стоматологіч- 

ного кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 

66 а 

вільне 7,1 Для відкриття 

стоматологіч- 

ного кабінету 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

вільне 6,8 Торгівля 

продовольчими 

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

 

вільне 
 

33,4 
Торгівля 

продовольчими 

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 А 

вільне 25,3 Торгівля 

продовольчими 

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Туриця, вул. 

Центральна, 99 

 

вільне 
 

19,7 

Для 

розміщення 

АТС 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 563 
 

Про передачу майна в оперативне 

управління та на баланс 

 

Враховуючи інвентаризаційну справу будівлі клубу (клуб, бібліотека і 

медпункт) с. Мокра, 60, реконструкцію клубу с. Мокра, 60, Декларацію про 

готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) 

належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) від 31.01.2022 року № 

ІV101220131728, висновки постійної комісії з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, 

керуючись статтями 135, 137 Господарського кодексу України та   статтями 26, 

60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати громадський будинок Соціально-культурний центр (клуб, 

бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60, загальною площею 326,9 метрів квадратних, що 

належать до комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради в 

оперативне управління та на баланс відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

2. Утворити комісію з передачі вказаного майна Тур’є-Реметівської 

сільської ради у складі, згідно з додатком. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Коряк 

М. Ф. оформити акт приймання-передачі майна та надати відповідний акт на 

затвердження сільському голові. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську та начальника відділу житлово- 

комунального господарства, транспорту та благоустрою Любомира Чомоляка. 



Додаток 

До рішення сільської ради 

24.02.2022 № 563 
 

 

Комісія з передачі нерухомого майна в оперативне управління та на баланс 

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

 
Голова комісії 

 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 
Секретар комісії 

 
ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь- 

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 

 
Члени комісії: 

 

КОРЯК 

Марія Федорівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

ЛАГОДА 

Марина Юріївна 

- головний бухгалтер відділу освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради (за згодою) 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

- начальник відділу освіти, молоді та 

спорту (за згодою) 

 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 564 
 

 

Про розгляд заяви Ватраль М. С. 

 

Розглянувши заяву громадянина Ватраль Миколи Степановича, який 

просить звільнити його від плати за оренду майна на весь час, протягом якого 

майно не могло бути ним використане через обставини, за які він не відповідає, 

згідно частини 6 статті 762 Цивільного кодексу України, відповідно до 

Постанови Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про 

встановлення карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних 

заходів з метою запобігання поширенню на території України гострої 

респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у 

відповідності до статті 25 та статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Звільнити Ватраль Миколу Степановича – орендаря майна комунальної 

власності сільської ради (договір оренди нерухомого або іншого окремого 

індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної власності від 

14.12.2021 року) від сплати орендної плати за користування майном 

комунальної власності з 11.02.2022 року до закінчення терміну дії карантину та 

обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання виникнення і поширення 

коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 565 
 

Про надання дозволу на передачу в 

суборенду приміщення сільського 

будинку культури, що розташоване за 

адресою: с. Порошково, вулиця 

Центральна, 73 

 
 

Розглянувши заяву фізичної особи Ватраль Миколи Степановича, 

керуючись законами України “Про місцевесамоврядування в Україні”, “Про 

оренду державного та комунального майна”, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл фізичній особі Ватраль Миколі Степановичу на передачу 

фізичній особі-підприємцю Ватраль Ганні Йосипівні в суборенду приміщення 

сільського будинку культури, загальною площею 160,3 квадратні метри, 

розташоване за адресою: с. Порошково, вул. Центральна, 73, для проведення 

дискотек терміном по 14.12.2026 року. 

2. Орендарю внести відповідні зміни в договір оренди, укласти угоду про 

суборенду приміщення та надати її копію орендодавцю (балансоутримувачу). 

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника 

житлово-комунального господарства, транспорту та благоустрою Любомира 

Чомоляка. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчихорганів ради Володимира Короля. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 566 
 

 

Про надання в безоплатне 

користування приміщень 

харчоблоків їдалень закладів 

загальної середньої освіти 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про освіту», «Про 

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

постановами Кабінету Міністрів України  від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні 

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 

22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011 №116 «Про затвердження 

Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у 

загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції з 

надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість», 

наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 № 667 «Про 

затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у 

державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

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

метою забезпечення організації харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів, калорійної 

організації харчування дітей Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати в безоплатне користування приміщення харчоблоків їдалень 

закладів загальної середньої освіти суб'єктам підприємницької діяльності, 

переможцям відкритих торгів «Послуги гарячого харчування для учнів: діти 1-4 

класи, 5-9 класи, 10-11 класи (55511000-5 Послуги їдалень та інших кафе 



закритого типу», які здійснюють організацію харчування учнів за умови 

облаштування, утримання та догляду приміщення в належному стані. 

2. Дозволити надання послуг з організації харчування учнів закладів 

загальної середньої освіти Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

без відшкодування виконавцями вартості спожитих у процесі харчування учнів 

енергоносіїв, послуг водопостачання та водовідведення, вивезення відходів та 

інших комунальних платежів. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту сільської ради, як балансоутримувачу 

вищевказаного майна, укласти з переможцями процедури закупівлі «Послуги 

гарячого харчування для учнів: діти 1-4 класи, 5-9 класи, 10-11 класи (55511000- 

5 Послуги їдалень та інших кафе закритого типу) договори позички приміщень 

харчоблоків шкільних їдалень, визначених пунктом 1 цього рішення для 

організації харчування учнів у встановлений законодавством термін. 

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

гуманітарних питань. 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 567 
 

 

 

Про зміну місцезнаходження  

Комунальної установи 

             «Інклюзивно-ресурсний центр»  

Тур’є-Реметівської сільської ради» 

 

 
 

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, 

Законом України „Про освітуˮ, „Про повну загальну середню освітуˮ, на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 

545 «Про затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр» зі 

змінами, внесеними згідно з постановами Кабінету Міністрів України від 

21.10.2020 № 983, від 21.07.2021 № 765, з метою забезпечення права дітей з 

особливими освітніми потребами віком від 2 до 18 років на здобуття дошкільної 

та загальної середньої освіти шляхом проведення комплексної психолого- 

педагогічної оцінки розвитку дитини, надання психолого-педагогічної допомоги 

та забезпечення системного кваліфікованого супроводу та приведення 

установчих документів комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» 

Тур’є-Реметівської сільської ради у відповідність до вимог чинного 

законодавства України, сільська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Змінити місцезнаходження Комунальної установи „Інклюзивно-

ресурсний центрˮ Тур’є-Реметівської сільської ради з 89230, Закарпатська 

область, Ужгородський район, село Порошково, вул. Центральна, будинок 92 на 

89230, Закарпатська область, Ужгородський район, село Мокра, будинок 60. 



2. Затвердити Статут комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний 

центрˮ Тур’є-Реметівської сільської ради у новій редакції (додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з питань 

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

міжнародного співробітництва, постійну комісію з гуманітарних питань. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

24.02.2022 від № 567 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ 

 

«ІНКЛЮЗИВНО-РЕСУРСНИЙ ЦЕНТР» 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 

(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

c. Тур’ї Ремети 

2022 



1. Загальні положення 

1.1. Комунальна установа „Інклюзивно-ресурсний центрˮ Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі – Центр) є комунальною установою Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі – Засновник). 

Засновник делегує окремі функції управління діяльністю Центру 

уповноваженому ним органу управління – відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської (далі – Уповноважений орган управління), 

відповідно до розділу 5 цього Статуту. 

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики щодо діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. У своїй 

діяльності Центр підпорядковується Засновнику, Уповноваженому органу 

управління відповідно до цього Статуту. 

1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією 

про права осіб з інвалідністю, законами України „Про освітуˮ, „Про повну 

загальну середню освітуˮ, „Про дошкільну освітуˮ, Положенням про 

інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами), актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

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

розпорядженнями сільського голови, наказами відділу освіти, молоді та спорту 

та цим Статутом. 

1.3. Центр є юридичною особою. Інклюзивно-ресурсний центр має рахунки 

в органах Казначейства, самостійний баланс, може мати бланк та печатку із 

своїм найменуванням. 

1.4. Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, 

заклад). 

1.5. Місцезнаходження     Центру: 89230, Закарпатська область, 

Ужгородський район, село Мокра, будинок 60. 

1.6. Повне   найменування   українською    мовою:    Комунальна 

установа „Інклюзивно-ресурсний центрˮ Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Скорочене найменування українською мовою: КУ „ІРЦˮ. 

1.7. Діяльність Центру здійснюється державною мовою. 
 

2. Мета та завдання 

2.1. Метою Центру є забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої 

освіти, в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової 

передвищої освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, 

шляхом проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи 

(далі - комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого 

супроводу. 

2.2. Відповідно до поставленої мети основними завданнями Центру є: 



1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення 

системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих 

освітніх потреб; 

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної 

програми розвитку особи; 

3) консультування батьків, інших законних представників особи з 

особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку; 

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру: 

у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з 

особливими освітніми потребами; 

у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, обміну досвідом тощо; 

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно- 

ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у 

спеціальних закладах загальної середньої освіти; 

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших послуг 

дітям з особливими освітніми потребами: 

дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної 

освіти; 

дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу; 

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі); 

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в 

закладі освіти; 

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим 

законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні 

позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо 

організації їх навчання і виховання; 

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та 

взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами 

(установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, 

громадськими організаціями тощо; 

11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, 

шляхом формування їх електронного переліку в АС „ІРЦ”; 

12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності 

інклюзивно-ресурсного центру. 
 

3. Правовий статус 

3.1. Центр є неприбутковою бюджетною установою та не має на меті 

отримання доходів. 

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини між 

Засновником, Уповноваженим органом управління, працівниками Центру та 

іншими пов’язаними з ними особами. 



Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених цим Статутом. 

3.2. Центр здійснює некомерційну господарську діяльність. 

3.3. Засновник здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне 

забезпечення (надає необхідні будівлі з обладнанням і матеріалами, за потреби, 

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування). 

Центр розпоряджається закріпленим за ним майном на праві оперативного 

управління в установленому порядку. 

3.4. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної 

влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 

неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 

органами добровільно або за рішенням суду. 

3.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує 

матеріально-технічні, фінансові, трудові та інші види ресурсів, використання 

яких не заборонено чинним законодавством. 

3.6. Засновник не відповідає за зобов’язаннями Центру, а Центр не 

відповідає за зобов’язаннями Засновника, окрім випадків, передбачених чинним 

законодавством. 

3.7. Центр має право укладати угоди (окрім фінансово-господарських), 

набувати майнові та особисті немайнові права, нести обов’язки, бути особою, 

яка бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та 

третейських судах. 

3.8. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів як повага та 

сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, 

недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, 

доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця. 

3.9. Центр повинен мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими 

освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних 

санітарних норм і правил та державних будівельних норм. 

3.10. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, 

які проживають (здобувають освіту) на території громади за умови подання 

відповідних документів. 

У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших 

територіальних громад, Центр, не пізніше 15 числа наступного місяця з дня 

звернення за допомогою чи супроводженням, інформує про це Засновника та  

Уповноваженого органу управління. 
 

4. Права Центру 

4.1. Центр має право: 

4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до центральних 

та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, а 

також підприємств, установ і організацій, незалежно від форм власності та 

підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, необхідних для 

виконання покладених на нього завдань. 



4.1.2. Укладати угоди (окрім фінансово-господарських) з підприємствами, 

установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, а 

також фізичними особами, відповідно до законодавства. 

4.1.3. Здійснювати співпрацю з іноземними організаціями, відповідно до 

чинного законодавства. 

4.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 

статутних завдань у визначеному чинним законодавством порядку. 

4.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

4.1.6. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного 

забезпечення своєї роботи. 

4.1.7. Встановлювати відкриту систему відеоспостереження в приміщеннях 

(кабінети, коридори) та прилеглій території Центру. 

 

4.2. Обов’язки Центру 

4.2.1. Вносити пропозиції Засновнику, Уповноваженому органу управління, 

щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими 

освітніми потребами. 

4.2.2. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, зокрема медичних 

працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно- 

ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів 

загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів, для проведення 

комплексної оцінки. 

4.2.3. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для 

життя і здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за 

місцем проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції. 

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання чинного законодавства про працю, правил та норм 

охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

 

5. Управління діяльністю Центру 

5.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та 

чинного законодавства. 

5.2. До компетенції Засновника належить: 

5.2.1. Затвердження Статуту та змін до нього. 

5.2.2. Делегування окремих повноважень управління Центром 

Уповноваженому органу управління; 

5.2.3. Затвердження Положення про конкурсний відбір на посади директора 

Центру на підставі примірного положення, затвердженого Міністерством освіти і 

науки України. 

5.2.4. Забезпечення створення матеріально-технічних умов, необхідних для 

функціонування Центру та організації інклюзивного навчання. 

5.3. Уповноважений орган управління: 

5.3.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посади директора 

Центру. 

5.3.2. Призначає на посаду та звільняє з посади директора Центру. 



5.3.3. Надає допомогу із залучення необхідних фахівців для надання 

психолого-педагогічної допомоги. 

5.3.4. Проводить моніторинг виконання рекомендацій Центру 

підпорядкованими Уповноваженому органу управління закладами освіти. 

5.3.5. Затверджує кошторис, штатний розпис та зміни до них, погоджує 

режим роботи Центру. 

5.3.6. Надає пропозиції Засновнику щодо покращення матеріально- 

технічних умов, необхідних для функціонування Центру та організації 

інклюзивного навчання. 

5.3.7. Накладає на директора Центру та знімає з нього дисциплінарне 

стягнення. 

5.3.8. У межах наявних коштів на оплату праці здійснює преміювання 

директора, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, 

надання матеріальної допомоги. 

5.3.9. Заслуховує звіт про діяльність Центру. 

5.3.10. Забезпечує фінансово-господарське обслуговування Центру. 

5.5. Управління діяльністю Центром здійснює керівник (директор), який 

призначається на посаду строком на шість років (на конкурсній основі) та 

звільняється з посади Уповноваженим органом управління. 

Рішення про проведення конкурсу приймається засновником інклюзивно- 

ресурсного центру або уповноваженим ним органом (посадовою особою): 

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового інклюзивно- 

ресурсного центру; 

не менш як за два місяці до завершення строкового трудового договору, 

укладеного з керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру; 

не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня дострокового 

припинення договору, укладеного з керівником (директором) відповідного 

інклюзивно-ресурсного центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що 

не відбувся. 

Конкурс на посаду керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру 

проводиться відповідно до положення про конкурс, затвердженого Засновником. 

На посаду  керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру 

призначається особа, яка має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра 

(спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта” (“Корекційна освіта”, 

“Дефектологія”) або “Психологія” (“Практична психологія”), стаж педагогічної 

та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років та яка пройшла 

конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до порядку, 

затвердженого засновником інклюзивно-ресурсного центру. 

Права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального 

забезпечення, інші умови визначаються контрактом, що укладається із 

Уповноваженим органом управління. 

 

5.6. Директор Центру 

5.6.1. Планує та організовує роботу, видає відповідно до компетенції накази, 

контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців Центру. 



5.6.2. Подає на затвердження Засновнику проєкти змін до Статуту Центру. 

5.6.3. Призначає на посаду працівників інклюзивно-ресурсного центру, 

звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові 

інструкції працівників інклюзивно-ресурсного центру, заохочує працівників 

інклюзивно-ресурсного центру і накладає на них дисциплінарні стягнення; 

5.6.4. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, 

підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних 

методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій надання 

психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми потребами. 

5.6.5. У межах фонду оплати праці встановлює працівникам Центру розміри 

премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором 

та чинним законодавством умовах. 

5.6.6. Укладає колективний договір за погодженням з Уповноваженим 

органом управління. 

5.6.7. Розпоряджається за погодженням із Засновником в установленому 

порядку майном Центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно- 

правові угоди (окрім фінансово-господарських), забезпечує ефективність 

використання фінансових та матеріальних ресурсів. 

5.6.8. Проводить первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних 

представників дитини або уповноважені ним працівники, які визначають час та 

дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність документів. 

5.6.9. Розробляє та затверджує річний план та графік роботи Центру. 

5.6.10. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших 

працівників Центру (в межах трудового законодавства). 

5.6.11. Контролює належне виконання своїх посадових обов’язків 

педагогічними та іншими працівниками Центру. 

5.6.12. Затверджує списки дітей, річні плани роботи, розклад та графіки 

корекційно-розвиткових занять, графік відпусток. 

5.6.13. Забезпечує умови для дієвого та відкритого контролю за діяльністю 

Центру. 

5.6.14. Забезпечує захист персональних даних працівників у порядку 

встановленому законодавством. 

5.6.15. Може застосовувати один з видів стягнення: догану або звільнення за 

порушення трудової дисципліни працівників, а також брати письмові пояснення 

працівників за вчинені порушення. 

5.6.16. Забезпечує дотримання працівниками вимог охорони праці та 

техніки безпеки, дотримання законності у діяльності Центру. 

5.6.17. Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

5.6.18. Подає Засновнику та Уповноваженому органу управління річний звіт 

про діяльність Центру. 

5.6.19. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із чинним 

законодавством. 



5.6.20. На час своєї відсутності (відпустка, лікарняний, відрядження тощо) 

тимчасове виконання обов’язків покладає на одного із педагогічних працівників 

Центру. 

 

6. Кадрове забезпечення 

6.1. Діяльність Центру забезпечують директор Центру та фахівці 

(консультанти) вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, 

олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчителі- 

реабілітологи, а також сестра медична та господарсько-обслуговуючий персонал. 

6.2. Усі працівники Центру надають письмову згоду на обробку 

персональних даних. 

6.3. На посади фахівців (консультантів) Центру призначаються особи, які 

мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. 

6.4. Призначення на посади фахівців (консультантів) та інших працівників 

Центру здійснюється керівником (директором) Центру. 

6.5. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до чинного 

законодавства та посадових інструкцій. 

6.6. Фахівці (консультанти) Центру зобов’язані забезпечувати належний 

рівень проведення корекційно-розвиткових занять, несуть повну 

відповідальність за життя та здоров’я дітей з особливими освітніми потребами 

під час проведення занять, інших заходів, які проводяться в Центрі, перерв та 

протягом усього перебування дітей у Центрі. 

6.7. Педагогічні та інші працівники Центру, які систематично порушують 

даний Статут, Правила внутрішнього розпорядку Центру, не виконують посадові 

обов’язки, умови трудового договору (контракту), або за результатами атестації 

не відповідають займаній посаді, притягуються до дисциплінарної 

відповідальності або звільняються з роботи згідно із законодавством, а також 

надають письмові пояснення за вчинені порушення. 

6.8. На педагогічних працівників центру поширюються умови оплати праці, 

умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством 

для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти. 

6.9. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом 

укладання цивільно-правових угод. 

6.10. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням 

територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми 

потребами. 

6.11. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно- 

ресурсного центру становить 36 годин на тиждень та включає час, необхідний 

для виконання ними завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим 

Положенням, та посадових обов’язків, передбачених трудовим договором та/або 

посадовою інструкцією, зокрема: 

проведення комплексної оцінки; 

здійснення системного кваліфікованого супроводу; 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; 



провадження інших видів діяльності, що забезпечують виконання завдань 

інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим Статутом. 

 

7. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

7.1. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, 

приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші 

матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі. 

7.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного 

управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством. 

7.3. Джерелами фінансування Центру є кошти Державного бюджету 

(субвенція) та місцеві бюджети (місцевий бюджет та інші субвенції), благодійні 

внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством. 

7.4. Бухгалтерське та господарське обслуговування Центру здійснює 

централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту сільської ради. 

7.5. Контроль за дотриманням Центру вимог законодавства, зокрема цього 

Статуту, здійснюють Засновник, Уповноважений орган управління. 

7.6. Керівництво Центру несе відповідальність перед Засновником, 

Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність 

та своєчасність подання статистичної та іншої звітності. 

 

8. Повноваження трудового колективу 

8.1. Трудовий колектив Центру складається з усіх фізичних осіб, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору 

(контракту, угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника 

із Центром. 

8.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 

Центру регулюються колективним договором та Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

8.3 Право укладання колективного договору від імені Засновника надається 

директору Центру за погодженням з Уповноваженим органом управління, а від 

імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не 

менш, ніж один раз на рік. 

8.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 

обов’язкового медичного страхування працівників та їх сімей, а також інші 

питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до 

чинного законодавства, цього Статуту та колективного договору. 

Форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні ставки, схеми 

посадових окладів, умови запровадження та розміри надбавок, доплат, премій, 

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 

встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. 



Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати. 

8.5. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому 

порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо 

оплати праці. 

8.6. Працівники Центру здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, 

колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку та 

посадових інструкцій згідно з чинним законодавством. 

 

9. Припинення діяльності Центру 

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або 

ліквідацію Центру приймається Засновником. Припинення діяльності Центру 

здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною 

комісією), утвореною в установленому чинним законодавством порядку. У разі 

припинення діяльності Центру (в результаті ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення), його активи передаються одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

9.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до 

правонаступника, що визначається Засновником. 

9.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань відповідного запису в установленому порядку. 

 

10. Внесення змін та доповнень до Статуту 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту, у разі потреби, вносяться 

Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в 

установленому законом порядку. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

24.02.2022 від № 567 
 

СТРУКТУРА 

комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центрˮ Тур’є-Реметівської 

сільської ради 
 

 

 

Найменування посади Кількість штатних 

одиниць 

Керівник (директор) 1 

Педагогічний персонал 

Фахівець (консультант)- практичний психолог 2 

Фахівець (консультант)- вчитель-логопед 2 

Фахівець (консультант) -вчитель-реабілітолог 3 

Фахівець (консультант) -вчитель-дефектолог 2 

Технічний персонал 

Прибиральник службових приміщень 1 

Медична сестра 1 

РАЗОМ: 12 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 568 
 

Про безоплатну передачу комунального 

майна комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг 

Тур’є-Реметівської сільської ради» 

відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
 

З метою раціонального використання комунального майна, керуючись 

статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати безоплатно комунальне майно комунальної установи «Центр 

надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради» на баланс та в 

постійне користування відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради згідно з додатком 1. 

2. Утворити комісію з безоплатного приймання-передачі комунального 

майна комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Тур’є- 

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

сільської ради у складі згідно з додатком 2. 

3. Передачу комунального майна здійснити в установленому законом 

порядку. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 568 
 

 

 

ПЕРЕЛІК 

комунального майна комунальної установи «Центр надання соціальних 

послуг Тур’є-Реметівської сільської ради», яке передається на баланс та в 

постійне користування відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 
 

№ 

з/п 

Найменування Кількість Первісна 

вартість, 

грн. 

Знос, грн. 

1 2 3 4 5 

По балансових рахунках: 

рахунок 1014 «Машини та обладнання» 

1. Кухня в комплекті, б/у 1 7531,00 7531,00 

рахунок 1113 «Малоцінні необоротні матеріальні активи» 

1. Стільці кухонні 30 1632,00 816,00 

рахунок 1812 «Малоцінні та швидкозношувані предмети» 

1. Теліжка з посудом, б/у 1 1133,68 - 

2. Коврик д/електричний 75/75 1 286,00 - 

Разом 2 1419,68  

УСЬОГО: 33 10582,68  

 

 

До кухні в комплекті, б/у входить: 

1. Стіл розділочний – 1 штука; 

2. Електрична плита – 1 штука; 

3. Витяжка – 1 штука. 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 568 
 

 

СКЛАД 

комісії з безоплатного приймання-передачі комунального майна 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Тур’є- 

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

Реметівської сільської ради 

 
Голова комісії 

 

КРУПЧИНСЬКА 
Олександра Ярославівна 

перший заступник сільського голови 

 
Члени комісії: 

 
 

ГАПАК 

Наталія Степанівна 
головний бухгалтер комунальної 

установи «Центр надання соціальних 

послуг Тур’є-Реметівської сільської 

ради» 

ЛАГОДА 

Марина Юріївна 

головний бухгалтер відділу освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

начальник відділу житлово- 

комунального господарства, 

транспорту та будівництва 
 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 569 
 

 

Про затвердження тарифу на платну 

соціальну послугу відділення надання 

соціальних послуг догляду вдома 

комунальної установи 

"Центр надання соціальних послуг 

Тур’є-Реметівської сільської ради" 

на 2022 рік 

 

 
Відповідно до статей 25, 59 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні", Закону України "Про соціальні послуги", постанов Кабінету 

Міністрів України від 03.03.2020 №177 "Деякі питання діяльності центрів 

надання соціальних послуг", від 01.06.2020 р. № 428 "Про затвердження Порядку 

регулювання тарифів на соціальні послуги", від 01.06.2020 року № 429 "Про 

затвердження Порядку установлення диференційованої плати за надання 

соціальних послуг", від 01.06.2020 р. № 587 "Про організацію надання 

соціальних послуг", наказів Міністерства соціальної політики України від 

07.12.2015 р. № 1186 "Про затвердження Методичних рекомендацій розрахунку 

вартості соціальних послуг", від 23.06.2020 р. № 429 "Про затвердження 

Класифікатора соціальних послуг", зареєстрованого в Міністерстві юстиції 

України 09.07.2020 р. за № с 643/34926, від 13.11.2013 р. № 760 "Про 

затвердження Державного стандарту догляду вдома" (зі змінами), 

зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 22.11.2013 за № 1990/24522, з 

метою врегулювання питання надання платних соціальних послуг мешканцям 

громади, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 



1. Затвердити розрахунок тарифу на платну соціальну послугу відділення 

надання соціальних послуг догляду вдома комунальної установи "Центр надання 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради" (додаток 1). 

2. Затвердити тариф на платну соціальну послугу відділення надання 

соціальних послуг догляду вдома комунальної установи "Центр надання 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради" на 2022 рік (додаток 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради» Ірину Янцо. 

 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 569 
 

Розрахунок тарифу платної соціальної послуги протягом 1 людино-години у відділенні 

надання соціальних послу догляду вдома комунальної установи "Центр надання 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради" на 2022 рік 

 

ВП = ПВ+ЧАВ 

ВП – вартість послуги; 

ПВ – прямі витрати; 

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості 

соціальної послуги; 

 

ПРЯМІ ВИТРАТИ: ПВ= (ЗПЄВ+ПТРП+ІПВ) : РД : НТРД 
 

де: 

ПВ – прямі витрати; 

ЗПЄВ - заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язкове державне соціальне 

страхування основного та допоміжного персоналу; 

ПТРП – придбання товарів, робіт і послуг, безпосередньо пов’язаних із наданням соціальної 

послуги; 

ІПВ – інші прямі витрати; 

РД – кількість робочих днів на рік; 

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах. 
 

ПРЯМІ ВИТРАТИ: 
 

Витрати на оплату праці 
 

 

 

№ 

з/п 

Назва показника Розмір Витрати на рік, грн. 

1. Нарахована заробітна плата 6500,00 грн. – 6500,00 грн. х 9 міс. = 58500,00 
 соціального робітника (з 01.01.2022 по  

  30.09.2022); 6700,00 грн. х 3 міс. = 20100,00 
  6700,00 грн. -  

  (з 01.10.2022 по  

  31.12.2022)  

2. Щорічна матеріальна 

допомога на оздоровлення 

в розмірі посадового 

окладу 

4195,00 4195,00 

3. Усього заробітна плата  82795,00 

4. Єдиний соціальний внесок 22% 18214,90 

5. Разом:  101009,90 



 

 

 

ПВ = 101009,90 грн. : 249 : 8 = 50,71 грн. 

 

 

Частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної 

послуги: ЧАВ = АВ х КРАВ : КД 
 

де: 
 

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості соціальної 

послуги; 

АВ – адміністративні витрати; 
 

КРАВ – коефіцієнт розподілу адміністративних витрат; 
 

КД – кількість календарних днів; 

 

 

Адміністративні витрати: АВ = ЗПЄВ + ПТРП , 

де: 

АВ – адміністративні витрати; 
 

ЗПЄВ – заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування адміністративного та управлінського, а також господарського та обслуговуючого 

персоналу; 

ПТРП – придбання товарів, робіт та послуг на адміністративні потреби; 

 

 

адміністративні витрати: 
 

1) заробітна плата і ЄСВ адміністративно-господарського персоналу згідно кошторису та 

шатного розпису центру на 2022 рік 

складають :. (56845,30 х 12 міс. х 22%) = 832215,19 грн.; 
 

2) витрати на придбання товарів, робіт і послуг на адміністративні потреби – 
 

67395,00 грн.; 

 

 

 
 

Виходячи з цих даних визначаємо суму адміністративних витрат: 
 

  АВ = ЗПЄВ + ПТРП = 832215,19грн. + 67395,00 грн. = 899610,19 грн. 



 

 

 

КРАВ = ЗП : ЗВЗП, 
 

де: 
 

КРАВ – коефіцієнт розподілу адміністративних витрат; 
 

ЗП – заробітна плата основного та допоміжного персоналу, що залучається до надання 

соціальних послуг у межах замовлення (згідно розрахунків до кошторису 101009,90 грн.); 

ЗВЗП – загальні витрати на заробітну плату основного та допоміжного персоналу, який 

здійснює надання соціальних послуг, за всіма договорами (проектами суб’єкта) (згідно  

розрахунків до кошторису – грн..). 

КРАВ = 101009,90: 899610,19 = 0,113 грн. 
 

ЧАВ = АВ х КРАВ : РД : НТРД = 899610,19 грн. х 0,113 грн. : 249 д. : 8 год = 51,03 грн. 

 

 

 

 
П. 3 Порядку №428 "Про порядок регулювання тарифів на соціальні послуги" визначено, що 

адміністративні витрати включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не 

більше як 15 % витрат на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання 

цієї послуги працівником (працівниками). Тому частку адміністративних витрат необхідно  

враховувати в розмірі 7,61 грн. (101009,90 грн. : 249 д. : 8 год. х 0,15 = 7,61 грн. ). 

Вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години: 

ВОГ = ПВ + ЧАВ = 50,71грн. + 7,61 грн. = 58,32 грн. 



Додаток 2 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 569 
 

 

ТАРИФ 

на платну соціальну послугу відділення надання соціальних послуг догляду 

вдома комунальної установи "Центр надання соціальних послуг Тур’є- 

Реметівської сільської ради"на 2022 рік 
 

 

 
№ з/п Назва заходу Одиниця 

вимірю- 

вання 

Витрати часу 

на надання 

послуги/здій- 

снення 

заходу, 

хвилини 

Тариф 

на 

оплату 

послуги 

(грн.) 

Тариф на 

оплату 

послуги з 

установ- 

ленням 

диферен- 

ційованої 

плати 

(грн.) 

1 2 3 4 5 6 

1 Допомога у веденні домашнього господарства 

1.1. Придбання і доставка 

продовольчих, промислових та 

господарський товарів, 

медикаментів: 

один захід: 

магазин, 

аптека, 

ринок 

30 хв. 

30 хв. 

84 хв. 

29,16 

29,16 

81,65 

21,87 

21,87 

61,24 

1.2. Допомога у приготуванні їжі: 

- підготовка продуктів для 

приготування їжі, миття овочів, 

фруктів, посуду тощо; 
- винесення сміття 

один захід  

18 хв. 

 

8 хв. 

 

17,50 

 

7,78 

 

13,12 

 

5,83 

1.3. Приготування їжі один захід 60 хв. 

(1 раз за 

відвідування) 

58,32 43,74 

1.4. Допомога при консервації овочів 

та фруктів 

Разове 

доручення 

(до 2 раз в 

місяць в 
сезон) 

 

90 хв. 

 

87,48 

 

65,61 

1.5. Косметичне прибирання житла один захід 22 хв. 21,38 16,04 

1.6. Розпалювання печей, піднесення 

вугілля, дров, доставка води з 

колонки; 

розчищення снігу 

один захід 42 хв. 

 

20 хв. 

40,82 

 

19,44 

30,62 

 

14,58 

1.7. Ремонт одягу (дрібний) разове 
доручення 

6 хв. 5,83 4,37 

1.8. Оплата комунальних платежів одна 45 хв. 43,74 32,81 



 (звірення платежів) оплата    

II Допомога у самообслуговуванні/догляді за дитиною з інвалідністю 

2.1. Вмивання, обтирання, обмивання; 

допомога при вмиванні, обтиранні, 
обмиванні 

один 

захід 

15 хв. 14,58 10,94 

2.2. Вдягання, роздягання, взування; 

допомога при вдяганні, 

роздяганні, обтиранні, обмиванні 

один 

захід 

15 хв. 14,58 10,94 

2.3. Зміна натільної білизни; 

допомога при зміні натільної 
білизни 

один 

захід 

15 хв. 14,58 10,94 

2.4. Зміна постільної білизни; 

допомога при зміні постільної 

білизни 

один 

захід 

20 хв. 19,44 14,58 

2.5. Зміна /заміна підгузок, пелюшок один 
захід 

20хв. 19,44 14,58 

2.6. Купання, надання допомоги при 
купанні 

один 
захід 

60 хв. 58,32 43,74 

2.7. Чищення зубів; допомога при 

чищення зубів 

один 

захід 

15 хв. 

(2 рази на 

день) 

14,58 10,94 

2.8. Миття голови; допомога при митті 
голови 

один 
захід 

15 хв. 14,58 10,94 

2.9. Розчісування, допомога при 
розчісуванні 

один 
захід 

10 хв. 9,72 7,29 

2.10. Гоління, допомога при голінні один 
захід 

20 хв. 19,44 14,58 

2.11. Обрізання нігтів (без патології) на 
руках або ногах 

один 
захід 

20 хв. 19,44 14,58 

2.12. Допомога у користуванні туалетом 
(подача й винесення судна з 
подальшою обробкою) 

один 
захід 

20 хв. 19,44 14,58 

2.13. Допомога у користуванні сечо чи 

калоприймачами 

один 

захід 

20 хв. 19,44 14,58 

2.14. Допомога у прийнятті їжі один 

захід 

30 хв. 

(1-2 рази за 

відвідування) 

29,16 21,87 

2.15. Годування (для ліжкових хворих, 

дітей з інвалідністю) 

один 

захід 

24 хв. 

(1-2 рази за 

відвідування) 

23,33 17,50 

2.16. Допомога у виконанні 

реабілітаційних, лікувально- 
фізичних вправ (за потреби) 

один 

захід 

45 хв. 43,74 32,81 

2.17. Допомога у догляді за особистими 
речами, зовнішнім виглядом 

один 
захід 

30 хв. 29,16 21,87 

2.18. Допомога у написанні й 
прочитанні листів 

один 
захід 

30 хв. 29,16 21,87 

III Допомога при пересуванні в 
побутових умовах 

один 
захід 

15 хв. 14,58 10,94 

IV Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами 

4.1. Виклик лікаря, працівників разове 15 хв. 14,58 10,94 



 комунальних служб, транспортних 
служб 

дору- 
чення 

   

4.2. Відвідування хворих у закладах 

охорони здоров'я 

разове 

дору- 

чення 

84 хв. 81,65 61,24 

4.3. Допомога в написанні заяв, скарг, 

отриманні довідок, інших 

документів, веденні переговорів з 

питань отримання соціальних та 

інших послуг 

разове 

дору- 

чення 

45 хв. 43,74 32,81 

4.4. Сприяння в організації 

консультування отримувачів 

соціальної послуги з питань 

отримання комунально-побутових, 

медичних, соціальних послуг, 

питань представлення й захисту 

інтересів отримувачів соціальної 

послуги в державних і місцевих 

органах влади, в установах, 

організаціях, підприємствах, 

громадських об'єднаннях 

разове 

дору- 

чення 

72 хв. 69,98 52,49 

4.5. Сприяння в направленні до 

стаціонарної установи охорони 

здоров’я, соціального захисту 
населення 

разове 

дору- 

чення 

20 хв. 19,44 14,58 

V Навчання навичкам самообслуговування /догляду за дитиною з інвалідністю 

5.1. Навчання навичкам: 

вмивання, обтирання, обмивання; 

вдягання, роздягання; 

зміни натільної білизни; 

зміни постільної білизни; 

користування туалетом; 

користування гігієнічними 

засобами 

 

один 

захід 

один 

захід 

один 

захід 

один 

захід 

 

15 хв. 

15 хв. 

15 хв. 

20 хв. 

20 хв. 

20 хв. 

 

14,58 

14,58 

14,58 

19,44 

19,44 

19,44 

 

10,94 

10,94 

10,94 

14,58 

14,58 

14,58 

VI Допомога у забезпеченні технічними засобами реабілітації, навчання навичкам 

користування ними 

6.1. Допомога у забезпеченні 

технічними засобами реабілітації 

(протезами, ортезами, інвалідними 

колясками тощо) засобами 
догляду і реабілітації 

один 

захід 

45 хв. 43,74 32,81 

6.2. Навчання та вироблення 

практичних навичок самостійного 

користування технічними та 

іншими засобами реабілітації 

один 

захід 
45 хв. 43,74 32,81 

VII Психологічна підтримка 

7.1. Бесіда, спілкування, читання газет, 
журналів, книг 

один 
захід 

30 хв. 29,16 21,87 

7.2. Консультації психолога, 
соціального працівника з метою 

один 
захід 

30 хв. 29,16 21,87 



 профілактики та контролю 

депресії, депресивного стану, 

страху й тривожності, станів 

шоку, розпачу, розвитку 

реактивного психозу, мотивації до 
активності тощо 

    

7.3. Проведення заходів щодо 
емоційного та психологічного 

розвантаження 

один 
захід 

60 хв. 58,32 43,74 

7.4. Супроводження (супровід) 

отримувача соціальної послуги в 

поліклініку,на прогулянку тощо 

разове 

дору- 

чення 

78 хв. 75,82 56,86 

VIII Надання інформації з питань соціального захисту населення 

8.1. Підтримка в організації 

консультування отримувача 

соціальної послуги з питань 
соціального захисту населення 

разове 

дору- 

чення 

45 хв. 43,74 32,81 

8.2. Надання інформації з питань 

соціального захисту населення 

разове 

дору- 

чення 

20 хв. 19,44 14,58 

IX Допомога в отриманні безоплатної правової допомоги 

9.1. Консультування щодо отримання 

правової допомоги через центри 

безоплатної правової допомоги 

разове 

дору- 

чення 

45 хв. 43,74 32,81 

9.2. Допомога у вигляді 

скерування,пере 

адресації,супроводу до фахівця з 
правової допомоги 

разове 

дору- 

чення 

45 хв. 43,74 32,81 

9.3. Допомога в оформленні 

документів (оформлення субсидії 

на квартплату і комунальні 

послуги тощо) 

одне 

оформ- 

лення 

60 хв. 58,32 43,74 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 570 
 

Про затвердження Програми надання 

одноразової грошової матеріальної 

допомоги громадянам на виконання 

депутатських повноважень для мешканців 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою посилення соціального захисту в сучасних економічних 

умовах вразливих верств населення, враховуючи рекомендації постійних 

комісій сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту; з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму надання одноразової матеріальної допомоги на 

виконання депутатських повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади на 2022 рік (далі - Програма), що додається. 

2. Затвердити Положення про надання одноразової матеріальної допомоги 

на виконання депутатських повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади на 2022 рік (додається). 

3. Фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечити 

фінансування Програми. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради 

24.02.2022 № 570 
 

Програма 

надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських 

повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Програма надання одноразової матеріальної допомоги на виконання 

депутатських повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади (далі - Програма) розроблена на виконання Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Проаналізувавши показники матеріального добробуту населення можна 

зауважити, що є категорія людей у яких рівень матеріального добробуту є 

низьким, а рівень захворюваності населення, відповідно до статистичних даних, 

стрімко зростає. 

 

ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ 

 

Основною метою Програми є забезпечення виконання завдань органів 

влади в частині соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної 

захищеності громадян Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, які 

потребують фінансову допомогу на лікування, наданням  їм одноразової 

матеріальної допомоги. 

 

ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Покращення умов життя соціально незахищених верств населення, стану 

здоров’я окремих громадян, підтримка громадян похилого віку, 

малозабезпечених громадян, осіб з інвалідністю, та інших категорій громадян, 

які зареєстровані в Тур’є-Реметівській сільській територіальної громаді. 

 

ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

 

Фінансування Програми відбувається в межах коштів, передбачених у 

сільському бюджеті або з інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством. 

Орієнтовний обсяг фінансування програми з сільського бюджету становить 

30000 гривень. 



V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ 

 

Профілактика соціальних негараздів у сім’ях мешканців громади, які 

потрапили в складні життєві обставини. Поліпшення матеріального, соціального 

та психологічного стану мешканців громади, особливо серед вразливих верств 

населення. 

 

VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ 

 

Контроль за виконанням Програми покладається на постійну депутатську 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.  Головним 

розпорядником Програми є Тур’є-Реметівська сільська рада. 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сесії сільської ради 

24.02.2022 № 570 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про надання одноразової матеріальної допомоги на виконання депутатських 

повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади 

 

1. Положення про надання одноразової матеріальної допомоги на 

виконання депутатських повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади (далі – Положення) визначає порядок надання 

одноразової матеріальної допомоги мешканцям Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади, у тому числі особам з інвалідністю, багатодітним сім'ям,  

одиноким матерям, дітям-сиротам, дітям, позбавленим батьківського піклування, 

іншим категоріям громадян, зареєстрованих на території Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади. 

2. Порядок надання одноразової матеріальної допомоги: 

2.1. Для отримання допомоги мешканці звертаються із заявою 

безпосередньо до депутата Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2.2. До заяви додаються такі документи: 

2.2.1. Копія паспорта (1, 2, 11, 12 сторінки) копія паспорта громадянина 

України з безконтактним електронним носієм з наявним оригіналом довідки про 

реєстрацію місця проживання (додаток 13 до Правил реєстрації місця 

проживання та Порядку передачі органами реєстрації інформації до Єдиного 

державного демографічного реєстру, що затверджені постановою Кабінету 

Міністрів України від 02.03.2016 № 207). 

2.2.2. Копія ідентифікаційного номера (крім осіб, які через свої релігійні 

переконання відмовились від прийняття реєстраційного номера облікової картки 

платника податків та повідомили про це відповідний орган державної податкової 

служби і мають відмітку у паспорті). 

2.2.3. Оригінал довідки з місця проживання. 

2.2.4. Акт обстеження матеріально-побутових умов сім’ї. 

2.2.5. Довідка від лікаря про стан здоров’я. 



3. Депутат Тур’є-Реметівської сільської ради визначає розмір допомоги у 

кожному конкретному випадку залежно від матеріального стану та складності 

проблеми заявника, але не менше 200 грн. та не більше 1000 грн. а сільський 

голова не більше 4000 тисяч грн. та скеровує подання з пакетом документів у 

відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради. 

3.1. Розмір допомоги, визначений депутатом Тур’є-Реметівської сільської 

ради, не підлягає коригуванню. 

4. Отримання особою одноразової матеріальної допомоги на виконання 

депутатських повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади не є підставою для відмови в отриманні матеріальної 

допомоги з інших джерел. 

5. Підставою для здійснення виплати одноразової матеріальної допомоги 

на виконання депутатських повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади є розпорядження сільського голови, яке 

видається на підставі подання депутата Тур’є-Реметівської сільської ради та 

підтверджуючих документів. 

6. Виплату одноразової матеріальної допомоги здійснює відділ 

бухгалтерського обліку та фінансового забезпечення Тур’є-Реметівської 

сільської ради за місцем реєстрації одержувача за рахунок коштів, передбачених 

у бюджеті Тур’є-Реметівської сільської ради. 

7. У разі невикористання коштів, виділених депутатові Тур’є-Реметівської 

сільської ради до грудня 2022 року, ці кошти перерозподіляються на інші види 

видатків. 

8. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради 

щоквартально подає звіт секретарю сільської ради про використання коштів 

кожним депутатом. 

9. Щоквартальний звіт про використання кожним депутатом коштів на 

виконання депутатських повноважень оприлюднюється сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради, у частині інформації щодо прізвища, імені, по батькові заявника і 

депутата та суми матеріальної допомоги. 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

 
Назва програми: Програма надання одноразової матеріальної допомоги на 

виконання депутатських повноважень для мешканців Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади. 

Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Розробник програми: Фінансовий відділ Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Мета програми: Забезпечення виконання завдань органів влади в частині 

соціального захисту населення, підвищення рівня соціальної захищеності 

громадян Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, які потребують 

фінансову допомогу на лікування, наданням їм одноразової матеріальної 

допомоги. 

Строк дії Програми: 2022 рік. 

Загальні обсяги фінансування програми: Видатки з сільського бюджету в сумі 

30,0 тис. грн., інші джерела, не заборонені законодавством. 

Очікувані результати виконання: Часткове розв’язання матеріальної проблеми 

осіб, що потребують соціальної захищеності. 

Контроль за виконанням: Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 



 
ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 571 
 

 

 

Про внесення змін до складу комісії 

Тур’є-Реметівської сільської ради щодо 

вирішення земельних спорів відносно меж 

земельних ділянок та додержання 

громадянами правил добросусідства 

 

Керуючись пунктом 1 статті 34, статтями 52 та 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», у зв’язку з необхідністю внесення змін, 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Склад комісії щодо вирішення земельних спорів відносно меж 

земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства, 

утвореної рішенням сільської ради від 02.02.2021 № 54 «Про затвердження 

Положення про комісію Тур’є-Реметівської сільської ради щодо вирішення 

земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами 

правил добросусідства», викласти в редакції, що додається. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення сільської ради 

24.02.2022 № 571 
 

С К Л А Д 

комісії щодо вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок 

та додержання громадянами правил добросусідства 

 

 
Голова комісії 

 

 

 
 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

– заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

 

 

 

Заступник голови комісії 
 

 

 
 

ВЕСЕЛИНА 

Ніна Йосипівна 

– начальник відділу земельних відносин та 

екології сільської ради 

 

 

Секретар комісії 
 

 

 
 

ЛЕГЕЗА 

Оксана Володимирівна 

– спеціаліст І категорії відділу земельних 

відносин та екології сільської ради 

 

 

 

Члени комісії: 
 

 

 
 

ЛИЖЕЧКО 
 

Юрій Юрійович 

– голова постійної комісії сільської 

ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, 



  охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою 

 
РОМАНКО 

 

Ольга Андріївна 

 
– 

 
головний спеціаліст, юрист-землевпорядник 

відділу земельних відносин та екології 

сільської ради 

 

 
 

 

 
– 

 
староста старостинського округу, на території 

якого вирішується земельний спір 

 

 
 

 

 
– 

 

депутат сільської ради від відповідного 

виборчого округу на території якого 

вирішується земельний спір 
 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 572 
 

Про припинення права користування 

земельною ділянкою за добровільною 

згодою гр. Готра Г. М. 

 

Розглянувши заяву гр. Готра Г. М., керуючись статтями 12, 141 Земельного 

кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право користування гр. Готра Ганні Миколаївні, жительці 

с. ***** земельною ділянкою площею 0, 1272 га. для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в с. Туриця, вул. Центральна 

Ужгородського району Закарпатської області за її добровільною згодою та 

перевести дану земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 573 
 

Про припинення права користування 

земельною ділянкою за добровільною 

згодою гр. Дорош М. Ю. 

 

Розглянувши заяву гр. Дорош М. Ю., керуючись статтями 12, 141 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право користування гр. Дорош Марії Юріївні, жительці с. 

***** земельною ділянкою площею 0, 2400 га. для ведення особистого 

селянського       господарства,       яка       розташована       в       с.       Лікіцари 

вул. О. Духновича, 22 а, Ужгородського району Закарпатської області за її 

добровільною згодою та перевести дану земельну ділянку в землі запасу 

сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 574 
 

Про припинення права користування 

земельною ділянкою за добровільною 

згодою гр. Коба М. І. 

 

Розглянувши заяву гр. Коби М. І., керуючись статтями 12, 141 Земельного 

кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право користування гр. Кобі Михайлу Івановичу, жителю 

с. ***** земельною ділянкою площею 0, 1000 га для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована в с. Туриця, урочище «Замірки», 

Ужгородського району Закарпатської області за його добровільною згодою та 

перевести дану земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

22.02.2022 року Тур’ї Ремети № 575 
 

Про припинення права користування 

земельною ділянкою за добровільною 

згодою гр. Смоляр Л. Г. 

 

Розглянувши заяву гр. Смоляр Л. Г., керуючись статтями 12, 141 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право користування гр. Смоляр Людмилі Геннадіївні, 

жительці с. ***** земельною ділянкою площею 0, 1100 га, яка розташована в 

с. Раково, вул. Вакарова, 1 Ужгородського району Закарпатської області за її 

добровільною згодою та перевести дану земельну ділянку в землі запасу 

сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 576 
 

Про припинення права користування 

земельною ділянкою за добровільною 

згодою гр. Станкович І. І. 

 

Розглянувши заяву гр. Станкович І. І., керуючись статтями 12, 141 

Земельного кодексу України, статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є - Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Припинити право користування гр. Станковичу Івану Івановичу, жителю 

с. ***** земельною   ділянкою   площею   0,   1300   га.,   яка   розташована   в 

с. Порошково урочище «Млинський» Ужгородського району Закарпатської 

області за його добровільною згодою та перевести дану земельну ділянку в землі 

запасу сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 577 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) 

гр. Бумбак Г. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Бумбак Г. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2500 га за адресою: с. Туриця, 

вул. Шевченка, 96, Ужгородського району Закарпатської області гр. Бумбак 

Галині Іллічні, жительці с. *****. 

2. Передати Бумбак Галині Іллічні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських   будівель   і   споруд   (присадибна   ділянка)   площею 

0, 2500 га в с. Туриця, вул. Шевченка, 96 Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123284000:01:002:0013). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 578 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) 

гр. Кучерявому В. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Кручерявого В. М., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1915 га за адресою: с. Тур’я 

Поляна,   вул.   Гагаріна,   62   Ужгородського   району   Закарпатської   області 

гр. Кучерявому Василю Михайловичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Кучерявому Василю Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) 

площею 0, 1915 га в с. Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 62 Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123286200:01:006:0014). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 579 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) 

гр. Ярчич В. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Ярчич В. В., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1192 га за адресою с. Тур’ї 

Ремети, вул. Визволення, 5 Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Ярчичу Василю Васильовичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Ярчичу Василю Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1192 

га в с. Тур’ї Ремети, вул. Визволення, 5 Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123286300:02:005:0044). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 580 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) 

гр. Плавайко М. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Плавайко М. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1644 га за адресою с. Тур’я 

Бистра, вул. Миру, 5 Ужгородського району Закарпатської області гр. Плавайко 

Марії Іванівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Плавайко Марії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських   будівель   і   споруд   (присадибна   ділянка)   площею 

0, 1644 га в с. Тур’я Бистра, вул. Миру, 5 Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123285000:01:003:0073). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 581 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Блага Г. Й. 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Блага Г. Й. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна   ділянка)   площею   0,   2411    га    за    адресою:    с.    Турички, 

вул. Центральна, 17 Ужгородського району Закарпатської області гр. Блага Ганні 

Йосипівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Блага Ганні Йосипівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2411 га, яка знаходиться в 

с. Турички вул. Центральна, 17 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123284500:05:001:0017). 



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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2500 га, яка знаходиться в 
 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 582 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Блага С. М. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Блага С. М. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 2500 га за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. 8-го 

Березня, 15 Ужгородського району Закарпатської області гр. Блага Сільвії 

Миколаївні, жительці с. ***** . 

2. Передати Блага Сільвії Миколаївні безоплатно у власність земельну 



с. Тур’ї Ремети вул. 8-го Березня, 15 Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123286300:03:002:0116). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1857 га, яка знаходиться в 
 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 583 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Василенко О. М. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Василенко О. М. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 1857 га за адресою с. Мокра, 55 Ужгородського 

району   Закарпатської   області   гр.   Василенко   Ользі   Михайлівні,   жительці 

с. ***** . 

2. Передати Василенко Ользі Михайлівні безоплатно у власність земельну 



с. Мокра, 55 Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:06:001:0047). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 584 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Воронич П. Є. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Воронича П. Є. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 1533 га за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. 

Толстого, 11А Ужгородського району Закарпатської області гр. Вороничу Павлу 

Євгеновичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Вороничу Павлу Євгеновичу безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1533 га, яка знаходиться в с. 



Тур’ї Ремети вул. Толстого, 11А Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286300:03:001:0117). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 202 року Тур’ї Ремети №  585 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Заяць М. І. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Заяць М. І. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,   1416   га   за   адресою   с.   Тур’я   Пасіка, 

вул. Гагаріна, 31 Ужгородського району Закарпатської області гр. Заяць Марії 

Іванівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Заяць Марії Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1416 га, яка знаходиться в с. Тур’я 

Пасіка вул. Гагаріна, 31 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:01:003:0054). 



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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1369 га, яка 
 

 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 586 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Іканіної Є. М. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Іканіної Є. М. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 1369 га за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. 

Миру, 3 Ужгородського району Закарпатської області гр. Іканіній Єлизаветі 

Миколаївні, жительці с. ***** . 

2. Передати Іканіній   Єлизаветі   Миколаївні   безоплатно   у   власність 



знаходиться в с. Тур’ї Ремети, вул. Миру, 3 Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123286300:03:001:0085). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 1720 га, яка 
 

 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 587 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Кирлик М. А. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Кирлик М. А. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 1720 га за адресою с. Вільшинки, 117 

Ужгородського району Закарпатської області гр. Кирлику Михайлу 

Андрійовичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Кирлику Михайлу Андрійовичу безоплатно у власність 



знаходиться в с. Вільшинки, 117 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123282500:01:001:0019). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 588 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Лизанець М. М. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Лизанець М. М. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 2500 га за адресою с. Раково, вул. Миру, 

41 Ужгородського району Закарпатської області  гр. Лизанець Марії 

Миколаївні, жительці с. ***** . 

2. Передати Лизанець Марії Миколаївні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2500 га, яка знаходиться в 

с. Раково вул. Миру, 41 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:06:003:0031). 



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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2314 га, яка знаходиться в с. 
 

 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 589 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Стегура М. М. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Стегура М. М. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка)   площею   0, 2314 га за адресою с. Раково, вул. 

Шевченка, 85 Ужгородського району Закарпатської області гр. Стегура Марії 

Михайлівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Стегура Марії Михайлівні безоплатно у власність земельну 



Раково, вул. Шевченка, 85 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:06:001:0018). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2415 га, яка знаходиться в с. 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 590 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Табакович М. П. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Табакович М. П. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0, 2415   га   за   адресою   с.   Тур’я   Поляна, 

вул. Зелена, 101 Ужгородського району Закарпатської області гр. Табакович 

Марії Петрівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Табакович Марії Петрівні безоплатно у власність земельну 



Тур’я Поляна вул. Зелена, 101 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123286200:01:002:0026). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 591 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

гр. Фейса М. В. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Фейса М. В. та технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна   ділянка)   площею   0, 2500 га за адресою с. Раково, вул. 

Вакарова, 1 Ужгородського району Закарпатської області гр. Фейса Маріанні 

Вікторівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Фейса Маріанні Вікторівні безоплатно у власність земельну 

ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0, 2500 га, яка знаходиться в с. 

Раково, вул. Вакарова, 1 Ужгородського району Закарпатської області 

(кадастровий номер 2123285500:06:003:0010). 



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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

 
24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 592 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

гр. Кучак Г. І. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кучак Г. І., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

 
1. Надати Кучак Ганні Іванівні, жительці с. ***** дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0, 1541 га. в с. Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети, 25 Ужгородського 

району Закарпатської області. 

2. Кучак Ганні Іванівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд подати на розгляд чергової сесії для прийняття  

відповідного рішення. 



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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 593 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

гр. Рябець М. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Рябець М. М., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати Рябець Меланії Михайлівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд площею 0, 2473 га. в с. Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка, 9 А 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рябець Меланії Михайлівні матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд подати на розгляд чергової сесії для  

прийняття відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 594 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Брана Г. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Брана Г. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0900 га в 

с. Лумшори, урочище «Грабина», Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Брана Ганні Василівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Брана Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,0900 га в с. Лумшори, урочище «Грабина», Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:01:001:0096). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  595 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Брезинській С. Ю. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Брезинської С. Ю., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,1085 га в 

с. Мокра, урочище «Міроші», Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Брезинській Світлані Юріївні, жительці с. ***** . 

2. Передати Брезинській Світлані Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,1085 га в с. Мокра, урочище «Міроші», Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:04:005:0006). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  596 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Власенко А. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Власенко А. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 3643 га в 

с. Турички, провулок Грабовий, Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Власенку Андрію Ігоровичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Власенку Андрію Ігоровичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 3643 га в с. Турички, провулок Грабовий, Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:06:002:0012). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  597 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Власенко І. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Власенка І. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 2736 га в 

с. Турички, провулок Грабовий, Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Власенку Ігорю Васильовичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Власенку Ігорю Васильовичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 2736 га в с. Турички, провулок Грабовий, Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:06:002:0013). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 598 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Гапак М. О. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Гапак М. О., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0912 га в 

с. Лумшори урочище «Грун» Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Гапак Марині Олександрівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Гапак Марині Олександрівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0,0912 га в с. Лумшори, урочище «Грун», Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:01:001:0097). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  599 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Герасимовій І. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Герасимової І. М., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 2200 га в 

с. Тур’я Бистра, урочище «Олексова полянка», Ужгородського району 

Закарпатської області гр. Герасимовій Ірині Михайлівні, жительці 

***** . 

2. Передати Герасимовій Ірині Михайлівні безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 2200 га в с. Тур’я Бистра, урочище «Олексова полянка»,  

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123285000:01:003:0072). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 600 
 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Горзову В. П. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Горзова В. П., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,7515 га в 

с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 270 Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Горзову Володимиру Петровичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Горзову Володимиру Петровичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 7515 га в с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 270 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123286200:03:001:0002). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  601 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Данилишин С. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Данилишин С. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 0140 га в 

с. Порошково, вул. Марії Підгірянки, Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Данилишину Сергію Івановичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Данилишину Сергію Івановичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 0140 га в с. Порошково, вул. Марії Підгірянки, 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:01:003:0032). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  602 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Данило О. Ю. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Данило О. Ю., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1180 га в 

с. Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка, Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Данило Оксані Юліївні, жительці с. ***** . 

2. Передати Данило Оксані Юліївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 1180 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Івана Франка, Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:004:0081). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  603 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Жир А. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Жир А. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність   для   ведення    особистого    селянського    господарства    площею 

0, 0400 га в с. Порошково, вул. Марії Підгірянки, Ужгородського району 

Закарпатської    області    гр.    Жиру    Анатолію     Володимировичу,     жителю 

с. ***** . 

2. Передати Жиру Анатолію Володимировичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 0400 га в с. Порошково, вул. Марії Підгірянки, 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:01:003:0036). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 604 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Кирлик Я. Ю. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Кирлик Я. Ю., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 2187 га в 

с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого, Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Кирлик Ярині Юріївні, жительці с. ***** . 

2. Передати Кирлик Ярині Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 2187 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого, Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:001:0118). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 605 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Король Г. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Король Г. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1942 га в с. 

Турички, вул. Центральна, 64 в Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Король Галині Іванівні, жительці м. ***** . 

2. Передати Король Галині Іванівні безоплатно у власність земельну ділянку 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства площею 

0, 1942 га в с. Турички, вул. Центральна, 64 в Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123284500:02:001:0020). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  606 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Кривка І. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Кривки І. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 3100 га в 

с. Вільшинки, урочище «Млакі», Ужгородського (Перечинського) району 

Закарпатської області гр. Кривка Івану Івановичу, жителю м. *****. 

2. Передати Кривка Івану Івановичу безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 3100 га в с. Вільшинки урочище «Млакі» Ужгородського 

(Перечинського) району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123282500:13:011:0003). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  607 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Плавайко М. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Плавайко М. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1200 га в 

с. Тур’я Бистра, урочище «Кіпічі», Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Плавайко Марії Іванівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Плавайко Марії Іванівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 1200 га в с. Тур’я Бистра, урочище «Кіпічі», Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123285000:01:003:0074). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  608 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Семаль Т. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Семаль Т. М., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1315 га в 

с. Порошково, урочище «Загорода», Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Семаль Тетяні Михайлівні, жительці с. *****. 

2. Передати Семаль Тетяні Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 1315 га в с. Порошково, урочище «Загорода», Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:002:0108). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 609 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Стегура М. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Стегура М. М., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1400 га в с. 

Тур’я Бистра, урочище «Кіпічі», Ужгородського району Закарпатської області гр. 

Стегура Марті Михайлівні, жительці м. ***** . 

2. Передати Стегура Марті Михайлівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 1400 га в с. Тур’я Бистра, урочище «Кіпічі», Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123285000:01:003:0071). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 610 
 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Цвік Н. Ю. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Цвік Н. Ю., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 

0670 га в с. Порошково, вул. Центральна, 103 Ужгородського району 

Закарпатської області гр. Цвік Надії Юріївні, жительці с. ***** . 

2. Передати Цвік Надії Юріївні безоплатно у власність земельну ділянку 

комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 0670 га в с. Порошково вул. Центральна, 103 Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:001:0040). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  611 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Чакій М. М. 

 
 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Чакій М. М., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1500 га в 

с. Маюрки, урочище «Полянське», Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Чакію Михайлу Михайловичу, жителю с. *****. 

2. Передати Чакію Михайлу Михайловичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0, 1500 га в с. Маюрки, урочище «Полянське», 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:04:012:0033). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  612 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Чубирка Н. Ю. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Чубирка Н. Ю., враховуючи висновки  

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1000 га в 

с. Тур’я Бистра, урочище «Під новиною», Ужгородського району Закарпатської 

області гр. Чубирка Надії Юріївні, жительці с. ****** . 

2. Передати Чубирка Надії Юріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства 

площею 0, 1000 га в с. Тур’я Бистра, урочище «Під новиною», Ужгородського 

району Закарпатської області (кадастровий номер 2123285000:01:003:0070). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 613 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Абдулхалікову К. Я. 

 
 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Абдулхалікова К. Я., враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,3000 га в 

с. Порошково, вул. Центральна, Ужгородського району, Закарпатської області 

гр. Абдулхалікову Курбану Яхіяєвичу, жителю с. ***** . 

2. Передати Абдулхалікову Курбану Яхіяєвичу безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства площею 0,3000 га в с. Порошково, вул. Центральна, 

Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий номер 

2123283000:01:001:0039). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  614 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Головей О. І. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Головей О. І., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Головей Ользі Іванівні, жительці с. ***** дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0, 2700 га в 

с. Туриця, урочище „Соколув потук”, Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Головей Ользі Іванівні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного 

рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 615 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Каналош Н. В. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Каналош Н. В., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Каналош Надії Володимирівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого   селянського   господарства   площею   0,   1400   га   в 

с. Порошково, урочище „Млинський”, Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Каналош Надії Володимирівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  616 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Лободинській Д. В. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Лободинської Д. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Лободинській Діані Валентинівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1272 га в с. 

Туриця, вул. Центральна, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Лободинській Діані Валентинівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  617 
 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Пересоляка О. Й. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Пересоляка О. Й., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Пересоляку Олександру Йосиповичу, жителю с. ***** дозвіл 

на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0, 2900 га в 

с. Лумшори, урочище „Сімнянчат”, Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Пересоляку Олександру Йосиповичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 618 
 

 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Ревта В. І. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Ревта В. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Ревті Веніаміну Івановичу, жителю с. **** дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0, 2046 га. в с. 

Тур’я Бистра, вул. Шевченка, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Ревті Веніаміну Івановичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  619 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Ревта М. І. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Ревта М. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Ревта Марії Іванівні, жительці с. ***** дозвіл на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства площею 0, 1400 га. в с. 

Тур’я Бистра, урочище «Загуміня», Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Ревта Марії Іванівні матеріали проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного 

рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  620 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Скубенич М. М. 

 
 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Скубенич М. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Скубенич Марині Миколаївні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею 0, 1000 га в с. Туриця, 

урочище „Зарінки”, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Скубенич Марині Миколаївні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  621 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Фальч М. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Фальч М. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Фальч Михайлу Михайловичу, жителю с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею   0, 1300 га в 

с. Тур’я Поляна, урочище „Загорда”, Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Фальч Михайлу Михайловичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  622 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Фейса М. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Фейса М. В., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Фейса Маріанні Вікторівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого   селянського   господарства   площею   0,   1100   га   в 

с. Раково, по вул. Вакарова, 1 Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Фейса Маріанні Вікторівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  623 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Фейса С. С. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Фейса С. С., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Фейса Степану Степановичу, жителю с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею 0, 2500 га в с. Тур’я 

Бистра, урочище „Мочарь”, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Рекомендувати Фейса Степану Степановичу матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  624 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Штефаняк Г. М. 

 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Штефаняк Г. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Штефаняк Галині Михайлівні, жительці м. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею 0, 3300 га в с. 

Полянська Гута, урочище „Під Рубань”, Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Штефаняк Галині Михайлівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 625 
 

Про надання дозволу на розробку проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Стегура Л. М. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу 

України, розглянувши заяву гр. Стегури Л. М., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати гр. Стегура Ларисі Михайлівні, жительці с. ***** дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого   селянського   господарства   площею   0,   0700   га   в 

с. Порошково, урочище «Закутина», Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Рекомендувати Стегура Ларисі Михайлівні матеріали проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого 

селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття 

відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 626 
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

гр. Овсянніковій О. І. 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статті 3, 5 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, 

розглянувши заяву Овсяннікової О. І., враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), яка посвідчує право власності Овсяннікової Оксани Іванівни на 

земельну частку (пай) площею 0, 8600 га в урочищі «Лан», а саме: у вигляді ріллі 

– 0, 1400 га, сінокосу – 0, 6000 га та пасовища – 0,1200 га для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва в с. Лумшори Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до Свідоцтва про право на спадщину за 

законом, що зареєстровано в реєстрі за № *****, спадкова справа № *****. 

2. Овсянніковій Оксані Іванівні матеріали технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 



подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття відповідного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



законодавством, визначити розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 627 
 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки 

гр. Мешко Р. А. 

 

На підставі заяви гр. Мешко Р. А., з метою раціонального використання 

земель, відповідно до вимог статті 2 частини 2 статті 10, статті 19 Закону 

України „Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 12 глави другої, 

статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; 

статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Мешко Руслані Анатоліївні (Р.Н.О.К.П.П. *****) жительці с. 

****** дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0700 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд за адресою с. Тур’ї Ремети вул. Садова 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Визначити: 

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

Реметівську сільську раду Ужгородського району. 

2.2. Відповідальною за розроблення та фінансування детального плану 

території – Мешко Руслану Анатоліївну. 

3. Рекомендувати Мешко Руслані Анатоліївні, згідно з чинним 



4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний план 

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



законодавством, визначити розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 628 
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки 

гр. Симочко О. В. 

 

На підставі заяви гр. Симочко О. В, з метою раціонального використання 

земель, відповідно до вимог статті 2 частини 2 статті 10, статті 19 Закону 

України „Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 12 глави другої, 

статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; 

статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 

частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

враховуючи висновки комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Симочко Олені Василівні (Р.Н.О.К.П.П. *****) жительці       с. 

****** дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки  

площею 0, 1400 га. із зміною цільового призначення земельної ділянки на 

земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, за адресою с. Порошково, урочище 

«Межипотоки», Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Визначити: 

2. 1 Замовником розроблення детального плану території - Тур’є- 

Реметівську сільську раду Ужгородського району. 

2. 2. Відповідальною за розроблення та фінансування детального плану 

території – Симочко Олену Василівну. 

3. Рекомендувати Симочко Олені Василівні, згідно з чинним 



4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний план 

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  629 
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки 

гр. Станковичу А. В. 

 

На підставі заяви гр. Станковича А. В., з метою раціонального 

використання земель, відповідно до вимог статті 2 частини 2 статті 10, статті 19  

Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 12 глави 

другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 

глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання 

пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Станковичу Артуру Васильовичу (Р.Н.О.К.П.П. *****) жителю 

с. ***** дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки 

площею 0,0900 га для будівництва та обслуговування житлового будинку 

господарських будівель і споруд за адресою с. Порошково вул. Лесі Українки 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Визначити: 

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

Реметівську сільську раду Ужгородського району. 

2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 

території – Станковича Артура Васильовича. 

3. Рекомендувати Станковичу Артуру Васильовичу, згідно з чинним 

законодавством, визначити розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 



4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний план 

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  630 
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної ділянки 

гр. Табаковичу А. О. 

 

На підставі заяви гр. Табаковича А. О., з метою раціонального 

використання земель, відповідно до вимог статті 2 частини 2 статті 10, статті 19 

Закону України „Про регулювання містобудівної діяльності”, статті 12 глави 

другої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 

глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу України, на виконання 

пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, враховуючи висновки комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Табаковичу Андрію Омеляновичу (Р.Н.О.К.П.П. *****) жителю 

с. ***** дозвіл на розроблення детального плану території земельної ділянки 

площею 0, 2100 га із зміною цільового призначення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства на земельну ділянку для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд за адресою с. Порошково вул. Центральна, б/н Ужгородського району 

Закарпатської області. 

2. Визначити: 

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

Реметівську сільську раду Ужгородського району. 

2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 

території – Табаковича Андрія Омеляновича. 

3. Рекомендувати Табаковичу Андрію Омеляновичу, згідно з чинним 

законодавством, визначити розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 



4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний план 

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

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 631 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального 

садівництва гр. Брана Г. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Брана Г. В., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва площею 0, 0941 га в с. Лумшори, 

урочище «Сімнянчат», Ужгородського району Закарпатської області гр. Брана 

Ганні Василівні, жительці с. ***** . 

2. Передати Брана Ганні Василівні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва площею 0, 0941 

га в с. Лумшори, урочище «Сімнянчат», Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123284500:01:001:0095). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  632 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального 

садівництва гр. Стегура Н. А. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву гр. Стегура Н. А., враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для індивідуального садівництва площею 0, 0500 га в с. 

Порошково, вул. Марії Підгірянки, Ужгородського району Закарпатської області 

гр. Стегура Наталії Андріївни, жительці с. ******. 

2. Передати Стегура Наталії Андріївні безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва площею 0, 

0500 га в с. Порошково вул. Марії Підгірянки, Ужгородського району 

Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:003:0033). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 633 
 

 

Про затвердження рішення комісії 

по вирішенню земельних спорів 

 
Розглянувши та обговоривши рішення комісії по вирішенню земельних 

спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил 

добросусідства, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити рішення комісії по вирішенню земельних спорів відносно 

меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства щодо 

погодження суміжної межі земельної ділянки гр. Камінського Володимира 

Йосиповича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, що знаходиться за адресою с. ***** 

(додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 634 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок в оренду 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, 

розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 22.12.2021 р. 

№ 154-25/8026, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі 

електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02) за адресою урочище 

«Добрин» с. Завбуч Ужгородський район Закарпатська область, а саме: 

1.1. Ділянка 1 – КТП-25/10/0,4 кВ – с. Завбуч, площа 0,0050 га, 

2123285500:11:004:0005; 

1.2. Ділянка 2 – опора № 194, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:004:0002; 

1.3. Ділянка 3 – опора № 194/1n, с. Завбуч, площа 0,0005 га, 

2123285500:11:004:0002; 

1.4. Ділянка 4 – опора № 194/2n, с. Завбуч, площа 0,0005 га, 

2123285500:11:004:0001; 

1.5. Ділянка 5 – опора № 194/3n, с. Завбуч, площа 0,0005 га, 

2123285500:11:004:0105; 

1.6. Ділянка 6 – опора № 194/4n, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:004:0003; 

1.7. Ділянка 7 – опора № 1n, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:004:0004; 



1.8. Ділянка 8 – опора № 2n, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:004:0007; 

1.9. Ділянка 9 – опора № 3n, с. Завбуч, площа 0,0011 га, 

2123285500:11:002:0003. 

2. Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в оренду строком на 5 (п’ять) 

років земельні ділянки в с. Завбуч Ужгородського району Закарпатської області 

для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії. 

3. Встановити орендну плату в розмірі 10 % (десять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Доручити сільському   голові   Девіцькій   Н.   П.   укласти   з   ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» відповідні договори оренди землі. 

5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельних ділянок. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 635 
 

 

Про відмову Квартирно-експлуатаційному 

відділу м. Мукачеве щодо надання пільги 

зі сплати земельного податку на 2022 рік 

 

07557000000 
(код бюджету) 

 

Розглянувши        звернення        Квартирно-експлуатаційного         відділу 

м. Мукачеве щодо надання пільги зі сплати земельного податку на земельні 

ділянки, відповідно до статті 30 Податкового кодексу України, статті 206 

Земельного кодексу України, підпункту 12.3.7 статті 12 Податкового кодексу 

України від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, керуючись 

статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити Квартирно-експлуатаційного відділу м. Мукачеве у наданні 

пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік, у зв’язку з тим, що не 

дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та 

зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних 

осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 636 
 

Про внесення змін до рішення десятої сесії 

VІІІ скликання Тур’є-Реметівської сільської ради 

№ 425 від 25.11.2021 р. «Про затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

гр. Крупчинському В. О.» 

 
 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши заяву гр. Крупчинського В. О., Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення десятої сесії VІІІ скликання Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 25.11.2021 р. № 425 «Про затвердження технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку,     господарських     будівель     і     споруд      (присадибна      ділянка) 

гр. Крупчинському В. О.», а саме: 

2. Виправити описки в рішенні, змінивши адресу земельної ділянки з 

«****» на «*****». 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 637 
 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

VІІІ скликання Тур’є- Реметівської сільської ради 

№ 103 від 25.03.2021 р. «Про затвердження 

проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства та передачу 

земельних ділянок у власність» 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» та розглянувши заяву гр. Семаль В. І., Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до пункту 7 та підпункту 7.1 рішення п’ятої сесії VІІІ 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради від 25.03.2021 р № 103 «Про 

затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого селянського господарства та передачу 

земельних ділянок у власність», змінивши гр. Семалю В. І. по батькові з 

«Ігоровича» на «Ігорьовича» та з «Ігоровичу» на «Ігорьовичу». 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 638 
 

Про внесення змін до договору 

оренди земельних ділянок 

ТОВ «ВІКО-СПОРТ» 

 

Розглянувши заяву (клопотання) ТОВ «ВІКО-СПОРТ» від 23.09.2021 р. № 

17, керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділом Х Перехідних положень Земельного кодексу України, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести в договір оренди земельних ділянок від 12 лютого 2020 року, 

право оренди якої зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 21 лютого 2020 року, що підтверджено Витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 201817092,  

номер запису про інше речове право: 35664718, реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: 2040009821232, наступні зміни: 

1.1. У першому абзаці договору словосполучення «Закарпатська обласна 

державна адміністрація, від імені якої діє Перечинська районна державна 

адміністрація, в особі голові державної адміністрації Денисенко Ігоря 

Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» замінити словосполученням «Тур’є-Реметівська сільська рада 

Ужгородського району, в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни, що 

діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. У розділі договору «Предмет договору» пункт 1.1. викласти у 

наступній редакції: 

«1.1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне 

користування одну земельну ділянку земель рекреаційного призначення для 

будівництва та обслуговування об’єктів рекреаційного призначення (КВПЦЗ 



07.01) з кадастровим номером 2123286200:02:024:0002, яка розташована за 

межами населеного пункту с. Тур’я Поляна урочище «Шипот» на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області». 

2. У розділі договору «Об’єкт оренди» пункти 2.1., 2.2., 2.4., 2.5. викласти у 

наступній редакції: 

«2.1. В оренду передається земельна ділянка площею 0, 1956 гектарів». 

«2.2. Кадастровий номер земельної ділянки 2123286200:02:024:0002». 

«2.4. Нормативно грошова оцінка земельної ділянки на дату укладання 

договору становить: 

«2123286200:02:024:0002 – 34840,16 грн. (тридцять чотири тисячі вісімсот 

сорок гривень 00 коп.)» 

«2.5. Земельна ділянка, яка передається в оренду, не має недоліків, що 

можуть перешкоджати їх ефективному використанню» 

3. У розділі договору «Орендна плата» пункти 4. 1. та 4. 2. викласти у 

наступній редакції : 

«4.1. Орендна плата за користування земельною ділянкою становить 12 

(дванадцять) відсотків нормативної грошової оцінки.» 

«4.2. Орендна плата вноситься Орендарем у грошовій формі та розмірі 

4180, 82 грн. (чотири тисячі сто вісімдесят гривень 82 коп.) за рік шляхом 

перерахування коштів через фінансові установи на рахунок Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району». 

4. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди до договору оренди з ТОВ «ВІКО-СПОРТ». 

5. ТОВ «ВІКО-СПОРТ» після прийняття рішення здійснити державну 

реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки про заміну сторін в договорі. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 639 
 

Про визнання такими, що втратили 

чинність рішень сільської ради 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділом Х Перехідних положень Земельного кодексу України, з 

метою приведення існуючих договорів оренди земельних ділянок у відповідність 

до діючого законодавства, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визнати такими, що втратили чинність рішення десятої сесії VIII 

скликання: 

1.1. Від 25 листопада 2021 року № 470 «Про внесення змін до договору 

оренди землі»; 

1.2. Від 25 листопада 2021 року № 471 «Про внесення змін до договору 

оренди землі»; 

1.3. Від 25 листопада 2021 року № 472 «Про внесення змін до договору 

оренди землі»; 

1.4. Від 25 листопада 2021 року № 473 «Про внесення змін до договору 

оренди землі». 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  640 
 

 

Про внесення змін та доповнень 

до договору оренди землі 

ПП Мошак Д. С. 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділом Х Перехідних положень Земельного кодексу України, 

розглянувши клопотання приватного підприємця Мошак Д. С. № 7 від 

28.10.2021 р. «Про укладення додаткових угод до договорів оренди земельних 

ділянок», з метою приведення існуючих договорів оренди земельних ділянок у 

відповідність до діючого законодавства, враховуючи висновки постійної комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести в договір оренди землі від 8 листопада 2007 року, право оренди 

якої зареєстровано у Державному реєстрі земель від 27 листопада 2007 року за 

№ 2123285500-0407070000004, наступні зміни: 

1.1. У першому абзаці договору словосполучення «Перечинська районна 

державна адміністрація в особі голови державної адміністрації Данча Михайла 

Дмитровича, діючого на підставі статті 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» замінити словосполученням «Тур’є-Реметівська сільська рада 

Ужгородського району, в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни, що 

діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. У розділі договору «Предмет договору» пункт 1 викласти у наступній 

редакції: 

«1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне 

користування одну земельну ділянку земель громадської забудови для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

комерційного використання з кадастровим номером 2123285500:02:008:0002, яка 



розташована за межами населеного пункту с. Тур’я Пасіка на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди до договору оренди з ПП Мошак Д. С. 

3. ПП Мошак Д. С. після прийняття рішення здійснити державну 

реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



адміністрації» замінити словосполученням «Тур’є-Реметівська сільська рада 

Ужгородського району, в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни, що 

діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. У розділі договору «Предмет договору» пункт 1 викласти у наступній 

редакції: 

«1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне 

користування одну земельну ділянку земель громадської забудови для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

комерційного використання з кадастровим номером 2123285500:02:008:0004, яка 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 641 
 

 

Про внесення змін та доповнень 

до договору оренди землі 

ПП Мошак Д. С. 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділом Х Перехідних положень Земельного кодексу України, 

розглянувши клопотання приватного підприємця Мошак Д. С. № 7 від 

28.10.2021 р. «Про укладення додаткових угод до договорів оренди земельних 

ділянок», з метою приведення існуючих договорів оренди земельних ділянок у 

відповідність до діючого законодавства, враховуючи висновки постійної комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести в договір оренди землі від 11 грудня 2007 року, право оренди 

якої зареєстровано у Державному реєстрі земель від 14 грудня 2007 року за 

№ 2123285500-0407070000005, наступні зміни: 

1.1. У першому абзаці договору словосполучення «Перечинська районна 

державна адміністрація в особі голови державної адміністрації Данча Михайла 

Дмитровича, діючого на підставі статті 6 Закону України «Про місцеві державні 



розташована за межами населеного пункту с. Тур’я Пасіка на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди до договору оренди з ПП Мошак Д. С. 

3. ПП Мошак Д. С. після прийняття рішення здійснити державну 

реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



адміністрації» замінити словосполученням «Тур’є-Реметівська сільська рада 
Ужгородського району, в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни, що 

діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. У розділі договору «Предмет договору» пункт 1 викласти у наступній 

редакції: 

«1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне 

користування одну земельну ділянку земель громадської забудови для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови 

комерційного використання з кадастровим номером 2123285500:02:008:0003, яка 

 

 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 642 
 

Про внесення змін та доповнень 

до договору оренди землі 

ПП Мошак Д. С. 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділом Х Перехідних положень Земельного кодексу України, 

розглянувши клопотання приватного підприємця Мошак Д. С. № 7 від 

28.10.2021 р. «Про укладення додаткових угод до договорів оренди земельних 

ділянок», з метою приведення існуючих договорів оренди земельних ділянок у 

відповідність до діючого законодавства, враховуючи висновки постійної комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести в договір оренди землі від 18 грудня 2007 року, право оренди 

якої зареєстровано у Державному реєстрі земель від 14 січня 2008 року за 

№ 2123285500-0408070000001, наступні зміни: 

1.1. У першому абзаці договору словосполучення «Перечинська районна 

державна адміністрація в особі голови державної адміністрації Данча Михайла 

Дмитровича, що діє на підставі статті 6 Закону України «Про місцеві державні 



розташована за межами населеного пункту с. Тур’я Пасіка на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди до договору оренди з ПП Мошак Д. С. 

3. ПП Мошак Д. С. після прийняття рішення здійснити державну 

реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 643 
 

 

Про внесення змін та доповнень 

до договору оренди землі 

ПП Мошак Д. С. 

 
 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розділом Х Перехідних положень Земельного кодексу України, 

розглянувши клопотання приватного підприємця Мошак Д. С. № 7 від 

28.10.2021 р. «Про укладення додаткових угод до договорів оренди земельних 

ділянок», з метою приведення існуючих договорів оренди земельних ділянок у 

відповідність до діючого законодавства, враховуючи висновки постійної комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести в договір оренди землі від 18 грудня 2007 року, право оренди 

якої зареєстровано у Державному реєстрі земель від 14  січня 2008 року за 

№ 2123285500-0408070000002, наступні зміни: 

1.1. У першому абзаці договору словосполучення «Перечинська районна 

державна адміністрація в особі голови державної адміністрації Данча Михайла 

Дмитровича, діючого на підставі статті 6 Закону України «Про місцеві державні 

адміністрації» замінити словосполученням «Тур’є-Реметівська сільська рада 

Ужгородського району, в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни, що 

діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. У розділі договору «Предмет договору» пункт 1 викласти у наступній 

редакції: 

«1. Орендодавець надає, а Орендар приймає в строкове платне 

користування земельні ділянки земель громадської забудови для будівництва та 



обслуговування об'єктів туристичної інфраструктури та закладів громадського 

харчування Землі розширення спортивно-оздоровчого комплексу з кадастровими 

номерами №2123285500:02:008:0024, №2123285500:02:009:0032, 

№ 2123285500:02:009:0033, які розташовані за межами населеного пункту с. 

Тур’я Пасіка на території Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського 

району Закарпатської області». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди до договору оренди з ПП Мошак Д. С. 

3. ПП Мошак Д. С. після прийняття рішення здійснити державну 

реєстрацію прав оренди, згідно додаткової угоди до договору оренди земельної 

ділянки. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 644 
 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо інвентаризації земель 

З метою формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення 

їх кількісних та якісних характеристик, а також віднесення їх до певних 

категорій земель, відповідно до статтей 12, 79 Земельного кодексу України, 

статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону 

України «Про Державний земельний кадастр», Порядку проведення 

інвентаризації земель, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку проведення інвентаризації земель» № 513 від 

23.05.2012 р., керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної депутатської комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки площею 0, 9424 га Тур’є-Реметівської сільської ради для 

будівництва та обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту за адресою с.  

Порошково, урочище «Дамба» Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Здійснити відповідно до вимог чинного законодавства державну 

реєстрацію права для передачі в комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської ради земельної ділянки площею 0, 9424 га для будівництва та 

обслуговування об’єктів фізичної культури і спорту за адресою с. Порошково 

урочище «Дамба» Ужгородського району Закарпатської області кадастровий 

номер (2123283000:01:003:0035). 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 645 
 

 

Про звернення депутатів Тур’є-Реметівської 

сільської ради VIII скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністру України та Ради національної 

безпеки і оборони України щодо ситуації, 

яка склалася після визнання «ЛДНР» 

з боку Росії, та вимоги до влади у зв’язку з цим 

 

Розглянувши звернення депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради VIII 

скликання, керуючись статтями 10, 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Підтримати звернення депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради VIІI 

скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністру України, Ради національної безпеки і оборони України про ситуацію, 

що склалася після визнання «ЛДНР» Російською Федерацією, що додається. 

2. Доручити сільському голові направити звернення до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України, Ради 

національної безпеки і оборони України. 

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

прав людини, законності, депутатської етики та регламенту. 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Президент України 

Верховна Рада України 

Рада національної безпеки і оборони України 

Кабінет Міністрів України 

 

 

Звернення 

депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради VIII скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністру України, Ради 

національної безпеки та оборони України про ситуацію, що склалася після 

визнання «ЛДНР» Російською Федерацією та вимоги до влади у зв’язку 

 

Категорично засуджуємо акт російської агресії щодо України, який 

продемонстрував повну зневагу до міжнародного права і суверенітету нашої 

країни. 

Вважаємо, що визнання з боку Російської Федерації повністю 

підконтрольних їй маріонеткових утворень є новим етапом російської гібридної 

війни щодо всього цивілізованого світу. 

Цинічні і неадекватні висловлювання Володимира Путіна, який поставив 

під сумнів сам факт існування української державності, його хворобливі 

зазіхання на світове панування, свідчать, що він не зупиниться на цьому і далі 

здійснюватиме агресію щодо України та інших країн Центральної та Східної 

Європи. 

У цих умовах, керуючись статтею 14, пунктом 2 статті 23 Закону України 

«Про основи національного спротиву» вимагаємо від української влади: 

• негайно збільшити фінансування оборонних витрат за рахунок статей, які не є 

пріоритетними в умовах підвищеної військової загрози; 

 
• налагодити дієву модель співпраці з регіональним органом військового 

управління Сил територіальної оборони Збройних Сил України щодо організації 

підготовки навчань (тренувань) підрозділів територіальної оборони; 

• розробити кризовий сценарій створення військово-цивільних 

адміністрацій у районах ймовірних воєнних дій; 

• відкрити кримінальні провадження проти всіх депутатів держдуми РФ, які 

голосували за визнання ЛДНР, а також вищих посадових осіб, які готували це 

рішення; 

Ухвалити закон України про відповідальність за колабораціонізм і 

російську пропаганду. 

Ми закликаємо до єднання всіх українців перед загрозою ескалації 

російської агресії - незалежно від політичних переконань, симпатій чи емоцій. У 

цьому контексті засуджуємо практику політичних репресій та переслідування 



політичних опонентів влади, які могли б стати наріжним каменем українського  

спротиву проти російських імперських зазіхань. 

Закликаємо владу звернутися до партнерів України про невідкладне 

запровадження усього пакету санкцій проти агресора, який узгодили країни ЄС і 

НАТО. Ми також висловлюємо щиру вдячність тим державам, лідери яких не 

лише заявили про підтримку суверенітету і територіальної цілісності України, 

але й конкретними справами доводять прихильність до міжнародного права та 

демократичних цінностей. 

Ми віримо в наші Збройні сили, територіальну оборону, у силу духу і 

героїзм українського народу. Україна і далі впевнено крокувати своїм шляхом у 

майбутнє у колі демократичних держав, зокрема у ЄС та НАТО. 

За цей вибір ми заплатили високу ціну. Нам не треба чужого, але й свого 

не віддамо! 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Чотирнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 646 
 
 

Про затвердження експертної оцінки 

вартості комунального майна 

 
 

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

Україні», Закону України «Про оренду державного і комунального майна», у 

зв’язку з необхідністю затвердження експертної оцінки вартості комунального 

майна та встановлення розміру орендної плати, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон вбудованого приміщення (поз. 5) в будівлі № 

2 Турицької ЗОШ I-II ступенів загальною площею 19,7 м2, що розташоване за 

адресою:      Закарпатська       область,       Ужгородський       район, с. Туриця, 

вул. Центральна, 99, в сумі 63414,00 (шістдесят три тисячі чотириста 

чотирнадцять) гривень без ПДВ. 

2. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон вбудованих нежитлових приміщень (поз. 

15,16,20) загальною площею 19,6 м2, що розташовані за адресою: Закарпатська 

область, Ужгородський район, с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, 66 а, в сумі 

90434,00 (дев’яносто тисяч чотириста тридцять чотири) гривні без ПДВ. 

3. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон   вбудованого нежитлового приміщення (поз. 

2) загальною площею 25,8 м2, що розташоване за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Тур’я Пасіка, вул. Турянська, 34, в сумі 119041,00 (сто 

дев’ятнадцять тисяч сорок одна) гривня без ПДВ. 

4. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон вбудованих нежитлових приміщень (поз. 

1,2,8) загальною площею 65,5 м2, що розташовані за адресою: Закарпатська 



область, Ужгородський район, с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 78 А, в сумі 

303789,00 (триста три тисячі сімсот вісімдесят дев’ять) гривень без ПДВ. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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	ВИРІШИЛА: (12)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (11)
	СТАТУТ КОМУНАЛЬНОЇ УСТАНОВИ
	(нова редакція)
	1. Загальні положення
	2. Мета та завдання
	3. Правовий статус
	4. Права Центру
	4.2. Обов’язки Центру
	5. Управління діяльністю Центру
	5.6. Директор Центру
	6. Кадрове забезпечення
	7. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність
	8. Повноваження трудового колективу
	9. Припинення діяльності Центру
	10. Внесення змін та доповнень до Статуту
	СТРУКТУРА
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (3)
	24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 568
	«Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради» відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради
	ВИРІШИЛА: (13)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (12)
	ПЕРЕЛІК
	постійне користування відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради
	Секретар сільської ради Марія БАГАРА (7)
	СКЛАД
	Секретар сільської ради Марія БАГАРА (8)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (8)
	Про затвердження тарифу на платну соціальну послугу відділення надання соціальних послуг догляду вдома комунальної установи
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (13)
	Вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години: ВОГ = ПВ + ЧАВ = 50,71грн. + 7,61 грн. = 58,32 грн.
	ТАРИФ
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (4)
	24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 570
	ВИРІШИЛА: (14)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (14)
	Програма
	І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ
	ІІ. МЕТА ПРОГРАМИ
	ІІІ. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ
	ІV. ФІНАНСОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ
	V. ОЧІКУВАНІ РЕЗУЛЬТАТИ ВІД ВИКОНАННЯ ПРОГРАМИ
	VІІІ. КОНТРОЛЬ ЗА ВИКОНАННЯМ ПРОГРАМИ
	ПОЛОЖЕННЯ
	сільської територіальної громади
	ПАСПОРТ ПРОГРАМИ
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (5)
	24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 571
	вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства
	ВИРІШИЛА: (15)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (15)
	С К Л А Д
	Голова комісії
	Секретар комісії (4)
	Секретар сільської ради Марія БАГАРА (9)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (9)
	Про припинення права користування земельною ділянкою за добровільною згодою гр. Готра Г. М.
	ВИРІШИЛА: (16)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (6)
	24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 573
	ВИРІШИЛА: (17)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (7)
	24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 574
	ВИРІШИЛА: (18)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (8)
	22.02.2022 року Тур’ї Ремети № 575
	ВИРІШИЛА: (19)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (9)
	24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 576
	ВИРІШИЛА: (20)
	ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 577
	гр. Бумбак Г. І.
	ВИРІШИЛА: (21)
	ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (1)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 578
	гр. Кучерявому В. М.
	ВИРІШИЛА: (22)
	ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (2)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 579
	гр. Ярчич В. В.
	ВИРІШИЛА: (23)
	ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (3)
	24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 580
	гр. Плавайко М. І.
	ВИРІШИЛА: (24)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (10)
	24.02.2022 року Тур’ї Ремети № 581
	в натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка)
	ВИРІШИЛА: (25)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (16)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (10)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	гр. Блага С. М.
	ВИРІШИЛА: (26)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (17)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (11)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (1)
	гр. Василенко О. М.
	ВИРІШИЛА: (27)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (18)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (12)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (2)
	гр. Воронич П. Є.
	ВИРІШИЛА: (28)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (19)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (13)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (3)
	гр. Заяць М. І.
	ВИРІШИЛА: (29)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (20)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (14)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (4)
	гр. Іканіної Є. М.
	ВИРІШИЛА: (30)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (21)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (15)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (5)
	гр. Кирлик М. А.
	ВИРІШИЛА: (31)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (22)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (16)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (6)
	гр. Лизанець М. М.
	ВИРІШИЛА: (32)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (23)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (17)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (7)
	гр. Стегура М. М.
	ВИРІШИЛА: (33)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (24)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (18)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (8)
	гр. Табакович М. П.
	ВИРІШИЛА: (34)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (25)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (19)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (9)
	гр. Фейса М. В.
	ВИРІШИЛА: (35)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (26)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання (2)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 592
	будинків, господарських будівель і споруд гр. Кучак Г. І.
	ВИРІШИЛА: (36)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (27)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання (3)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 593 Про надання дозволу на розробку
	ВИРІШИЛА: (37)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (11)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 594
	ВИРІШИЛА: (38)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (12)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  595
	селянського господарства гр. Брезинській С. Ю.
	ВИРІШИЛА: (39)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (13)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  596
	ВИРІШИЛА: (40)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (14)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  597
	ВИРІШИЛА: (41)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (15)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 598
	ВИРІШИЛА: (42)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (16)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  599
	селянського господарства гр. Герасимовій І. М.
	ВИРІШИЛА: (43)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (17)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 600
	ВИРІШИЛА: (44)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (18)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  601
	селянського господарства гр. Данилишин С. І.
	ВИРІШИЛА: (45)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (19)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  602
	ВИРІШИЛА: (46)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (20)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  603
	ВИРІШИЛА: (47)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (21)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 604
	ВИРІШИЛА: (48)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (22)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 605
	ВИРІШИЛА: (49)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (23)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  606
	ВИРІШИЛА: (50)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (24)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  607
	ВИРІШИЛА: (51)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (25)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  608
	ВИРІШИЛА: (52)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (26)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 609
	ВИРІШИЛА: (53)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (27)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 610
	ВИРІШИЛА: (54)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (28)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  611
	ВИРІШИЛА: (55)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (29)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  612
	ВИРІШИЛА: (56)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (30)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 613
	селянського господарства гр. Абдулхалікову К. Я.
	ВИРІШИЛА: (57)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (31)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  614
	ВИРІШИЛА: (58)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (32)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 615
	ВИРІШИЛА: (59)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (33)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  616
	селянського господарства гр. Лободинській Д. В.
	ВИРІШИЛА: (60)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (34)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  617
	ВИРІШИЛА: (61)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (35)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 618
	ВИРІШИЛА: (62)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (36)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  619
	ВИРІШИЛА: (63)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (37)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  620
	ВИРІШИЛА: (64)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (38)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  621
	ВИРІШИЛА: (65)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (39)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  622
	ВИРІШИЛА: (66)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (40)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  623
	ВИРІШИЛА: (67)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (41)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети №  624
	ВИРІШИЛА: (68)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (42)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 625
	ВИРІШИЛА: (69)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (43)
	24 лютого 2022 року Тур’ї Ремети № 626
	(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Овсянніковій О. І.
	ВИРІШИЛА: (70)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (28)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (20)
	Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки гр. Мешко Р. А.
	ВИРІШИЛА: (71)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (29)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (21)
	Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки гр. Симочко О. В.
	ВИРІШИЛА: (72)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (30)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (22)
	Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки гр. Станковичу А. В.
	ВИРІШИЛА: (73)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (31)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (23)
	Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки гр. Табаковичу А. О.
	ВИРІШИЛА: (74)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (32)
	Чотирнадцята сесія VIII скликання РІШЕННЯ (24)
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Брана Г. В.
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