
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 647 
 

 

Про звіт сільського 

голови за 2021 рік 

 
 

Керуючись статтею 25, частиною 1 пункту 9 статті 26, частиною 6 статті 

42 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», заслухавши звіт 

сільського голови Надії Девіцької про здійснення повноважень, делегованих їй 

сільською радою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Затвердити звіт сільського голови про роботу Тур’є-Реметівської 

сільської ради за 2021 рік, що додається. 

 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Шановні мешканці Тур’є-Реметівської громади! 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні» передбачено 

щорічний звіт сільської голови про свою діяльність та діяльність ради в 

цілому. Сільська рада як колегіальний орган, представляє спільні інтереси 

громади та старостинських округів. 

Тур’є-Реметівська сільська рада, її виконавчий апарат працюють у 

правовому полі відповідно до Конституції України, Законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

норм Європейської хартії місцевого самоврядування, чітко дотримуючись 

повноважень та норм, що передбачені діючим законодавством та прийнятим 

Регламентом сільської ради восьмого скликання. 
 

 

Інформація про ТГ 

Дата утворення – 12.06.2020 р. 

Перша сесія відбулася – 01.12.2020 р. 

Площа ТГ становить 19241,40 Га; 

Населення – 17764 осіб. 

Склад громади: 

 

с. Вільшинки, 

с. Турички, с. Лікіцари, с. Липовець, 

с. Лумшори, с. Порошково, с. Мокра, 

с. Маюрки, с. Тур’я – Пасіка, с. Раково, 

с. Завбуч, с. Тур’я Бистра, с. Свалявка, 

с. Тур’я Поляна, с. Полянська Гута, 

с. Туриця, с. Тур’ї Ремети. 



Склад сільської ради територіальної громади восьмого скликання 

 

За результатами виборів 25 жовтня 2020 року до Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади восьмого скликання обрано 26 депутатів. 

З числа депутатів рішенням сільської ради № 6 від 01.12.2020 року 

утворено 5 постійних комісій. 

На території громади свої повноваження в межах відповідних 

старостинських округів здійснюють 7 старост та відповідальні працівники 

структурних підрозділів сільської ради. 

Наша громада, як орган місцевого самоврядування, у своїй роботі 

керується принципами законності, гласності, колегіальності, поєднуючи 

місцеві і державні інтереси. 

Сільська рада є публічною та відкритою у своїй діяльності, про що 

свідчить робота з висвітлення новин та сесій сільської ради в засобах масової 

інформації, на офіційному сайті сільської ради, а також на дошках оголошень. 

 

Сесійна діяльність 

 

Відповідно до вимог статті 46 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» основною формою роботи ради є проведення сесій. 

Планування роботи сільської ради проводилось у відповідності до 

Регламенту Тур’є-Реметівської сільської  ради та  Плану роботи  Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік, затвердженого 

Рішенням сільської ради від 02 лютого 2021 року № 69. 
 

 

Депутати сільської ради мають можливість знайомитися з проєктами 

рішень, що виносяться на розгляд сесії, завчасно отримуючи їх на власні 

електронні поштові скриньки або завантаживши з офіційного веб-сайту 

сільської ради. 



Протягом грудня 2020 та грудня 2021 року було проведено 12 пленарних 

засідань сільської ради восьмого скликання. Проєкти рішень, довідкові 

матеріали на пленарні засідання готувались депутатами, працівниками 

апарату, структурних підрозділів та виконавчих органів ради. Всі матеріали 

обов’язково розглядались на спільних засіданнях постійних комісій сільської 

ради. В ході обговорення напрацьовувалась єдина думка по кожному питанню,  

а за необхідності – вносились зміни та корективи. Всього на пленарних 

засіданнях сільської ради було розглянуто 550 питань. 
 

 

Станом на 01.01.2022 року на території ради реалізовуються 26 цільових 

програм, зокрема: 

 

 Програма соціально-економічного розвитку Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2022 рік. 

 Програма розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є- 

Реметівської сільської ради» як інформаційного та культурного центру 

сільської територіальної громади на 2021 - 2022 роки. 

 Комплексна Програма профілактики злочинності на території Тур’є- 

Реметівської ТГ на 2021 – 2023 роки. 

 Програма фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО 

Перечинщини» на 2021. 

 Програма розвитку культури Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

 Програма розвитку туризму на території Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

 Програма про надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям 
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Питання організаційного характеру 

Питання управління комунальним майном 

Бюджетні питання 

Зміни та доповнення до діючих програм 

Прийняття нових програм 

Питання земельного та місцебудівного напрямку 

Функціональна тематика прийнятих рішень 



з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги на 2022 рік. 

 Програма соціального захисту найменш захищених верств населення 

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

 Програма «Власний дім» на 2021-2025 роки. 

 Програма відшкодування некомерційному підприємству «Перечинський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної 

ради» витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів та товарів 

медичного призначення на 2022 рік. 

 Програма благоустрою населених пунктів сільської ради на 2021-2022 

роки. 

  Програма ефективного використання майна комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки. 

  Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021- 

2025 роки. 

  Програма розвитку фізичної культури і спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 – 2025 роки. 

 Програма «Спортивний майданчик» на 2021-2025 роки. 

 Програма «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки. 

  Програма фінансової підтримки започаткування у с. Тур’ї Ремети 

міжнародного фольклорного фестивалю-конкурсу «Стежками Федора 

Фекети» на 2021 – 2023 роки. 

  Програма підтримки військовослужбовців, зарахованих для проходження 

служби в Збройних Силах України за контрактом та їх сімей на 2021 - 2022 

роки. 

  Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки. 

  Програма поводження з твердими побутовими відходами на території 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 

2021-2025 рр. 

  Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території 

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

  Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території 

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

 Програма «Природоохоронні та екологічні заходи на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки». 

 Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2023 року. 

  Про затвердження Програми організації суспільно-корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративні стягнення у вигляді 

виконання суспільно-корисних робіт у населених пунктах Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

 

Як завжди, особлива увага приділялась питанням виконання сільського 

бюджету за 2021 рік. Сільською радою було заслухано щоквартальні звіти, 

майже на кожній сесії розглядалося питання про внесення змін до бюджету. 



Виконавчий апарат сільської ради здійснював організаційне, правове, 

інформаційне, аналітичне, матеріально-технічне забезпечення діяльності 

сільської ради, постійних комісій. Забезпечував взаємодію з органами 

виконавчої влади, органами та посадовими особами місцевого 

самоврядування, підготовку проведення сесій сільської ради, засідань 

постійних комісій, урочистих заходів, контроль за виконанням рішень, 

прийнятих радою. 

 

На офіційному вебсайті сільської ради та в засобах масової інформації, 

відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації», постійно 

висвітлюється діяльність сільської ради, у тому числі оприлюднюються 

розпорядження сільського голови, проекти рішень та прийняті рішення. 

 

Важливою складовою роботи сільської ради є діяльність постійних 

комісій сільської ради, які згідно статті 47 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» є органами ради, створеними для вивчення, 

попереднього розгляду і підготовки питань, які належать до її відання, 

здійснення контролю за виконанням рішень ради. Як показала практика, 

левова частка роботи з розгляду питань відбувається саме на засіданнях 

постійних комісій, зокрема на спільних засіданнях, які проводять перед 

початком сесії. Саме там опрацьовуються проекти рішень і програм, 

готуються відповідні висновки, рекомендації з усіх питань, які потім 

виносяться на розгляд сесії. 

 

У Тур’є-Реметівській сільській раді VIIІ скликання функціонує 5 

постійних депутатських комісій: 

 
В цілому організація роботи постійних комісій свідчить про те, що 

депутати сільської ради налаштовані на цілеспрямовану, конструктивну 

працю. 

 

Діяльність в сфері регуляторної політики 

 

Одним з пріоритетних напрямків державної політики в Україні 

визначено державну регуляторну політику, як одного з інструментів 

адміністративної реформи. 

Постійна комісія з питань 
Постійна комісія з питань     земельних відносин,  Постійна комісія з питань 

Постійна комісія з питань   фінансів, бюджету, природокористу-вання,   комунальної власності, 
прав людини, законності, планування соціально- планування території,     житлово-кому-нального Постійна комісія з 
депутатської діяльності, економічного розвитку, будівництва, архітектури, господарства, гуманітарних питань. 

етики та регламенту;інвестицій та міжнародного    охорони пам’яток, 
співробітництва; історичного середовища та 

благоустрою; 

енергозбереження та 
транспорту; 



Регуляторна політика визначає певні стандарти щодо необхідних 

процедур підготовки та прийняття рішень на усіх владних рівнях. 

Дотримуватися принципів регуляторної політики повинні як органи 

виконавчої влади, так і органи місцевого самоврядування. Саме використання 

норм та принципів регуляторної політики в Україні дасть змогу забезпечити 

перехід державного управління на новий якісний рівень. 

Всього на 2021 рік до плану діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів Тур’є-Реметівської сільської ради було включено 7 

проєктів рішень Тур’є-Реметівської сільської ради. 
 

З проходженням регуляторної процедури у 2021 році був прийнятий 1 

регуляторний акт: рішення Тур’є-Реметівської сільської ради № 171 від 

14.07.2021 року «Про встановлення місцевих податків і зборів на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради». 

 

Діяльність виконавчого комітету ради 

У відповідності до статті 51 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» Тур’є-Реметівською сільською радою утворено виконавчий комітет 

та затверджено його персональний склад в кількості 19 осіб. 

Протягом грудня 2020-2021 року проведено 15 засідань виконавчого комітету 

та прийнято 204 рішень. 

Тематика рішень виконавчого комітету ради 

85 (41,7%) – питання соціального напрямку; 

67 (32,8%) – питання діяльності структурних підрозділів, установ та закладів, 

що функціонують на території сільської ради; 



18 (8,8%) – питання щодо присвоєння адрес об’єктам нерухомості; 

15 (7,4%) – питання благоустрою; 

14 (6,9%) – бюджетні питання; 

5 (2,4%) – питання надання дозволу на будівництво об’єктів нерухомості. 
 

Як свідчить діаграма, більшість питань, які розглядалися виконавчим 

комітетом ради протягом року – питання соціального напрямку (виділення 

матеріальної допомоги на поховання, надання громадянам статусу гірського 

жителя, питання опіки та піклування тощо) та питання щодо функціонування 

структурних підрозділів ради, її установ. 

Протягом 2021 року до сільської ради та її виконавчого комітету 

надійшло 751 звернення громадян, з них: 728 – поштою, 23 – під час 

особистого прийому. За звітний період надійшло 5 повторних та 19 

колективних звернень. 

Результати аналізу звернень за характером питань свідчать, що 

найбільша кількість з них стосується питань земельних відносин – 520 

звернень, або 69,2% від загальної кількості порушених питань. З питань 

соціального захисту населення отримано 36 звернень, або 4,8% від загальної 

кількості порушених питань. З питань комунального господарства отримано 

48 звернень, або 6,4% від загальної кількості порушених питань. З питань 

житлової політики отримано 85 звернень, або 11,3% від загальної кількості 

порушених питань. Отримано 22 звернення з питань транспорту і зв’язку 

(2,9%), 16 з питань екології та природних ресурсів (2,1%), освіти – 7 (0,9%), 

2 звернення з питань охорони здоров’я (0,3%), 3 звернення з питань 

забезпечення дотримання законності та охорони правопорядку (0,4%), інші – 

12 (1,6%). 

Тематика рішень виконавчого комітету ради 
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Питання соціального напрямку 
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За результатами розгляду 702 питань (93,5%) вирішено позитивно, на 49 

питань (6,5%) дано роз’яснення, Контроль за своєчасним розглядом та 

вирішенням звернень здійснюється у відповідності до вимог Закону України 

«Про звернення громадян». 

Протягом 2021 року до сільської ради надійшло 69 запитів на 

отримання публічної інформації, з них 63 – від фізичних осіб, 6 – від 

юридичних осіб. 

Всі запити були вчасно опрацьовані, відповіді надані запитувачам у 

відповідності до вимог Закону України «Про доступ до публічної інформації». 

За охоплений звітом період сільським головою прийнято 126 

розпоряджень з основної діяльності. 

Загалом до сільської ради надійшло 2796 одиниць вхідної 

кореспонденції та надіслано 919 ініціативних листів. 

 

Бюджетний процес 

Невід’ємною умовою реалізації будь-яких програмних заходів є 

фінансування, тобто успішна реалізація бюджетного процесу. 

Питання формування бюджету, ефективний розподіл та перерозподіл 

бюджетних коштів розглядалися на всіх без винятку пленарних засіданнях 

сесії сільської ради. 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

затверджено відповідним рішенням сільської ради від 24.12.2020 року № 37. 

Згідно даного рішення, із внесеними змінами та доповненнями, 

затверджено загальний обсяг доходів бюджету на 2021 рік в сумі 144 703,6 

тис. грн., в тому числі: 

- загальний фонд - 143 328,4 тис. грн.; 

- спеціальний фонд – 1 375,2 тис. грн. 

За 2021 рік в дохід бюджету Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади по загальному фонду надійшло коштів в сумі 28 674,0 тис. грн. при 

уточненому плані 27 834,0 тис. грн., що складає 103,02 %, (без урахування 

міжбюджетних трансфертів). З врахуванням міжбюджетних трансфертів 

надійшло коштів в сумі 144 141,2 тис. грн., при уточненому плані 143 328,4 

тис. грн., що складає 100,57 %. 



 
 

Економічний потенціал громади складається з підприємств, які 

розташовані на території громади, яких налічується близько 111 підприємств 

торгівлі, з яких: 

- 92 приватні торгові точки; 

- 8 підприємств ресторанного господарства. 

 

Також розміщено 21 мале підприємство, середньооблікова чисельність 

працюючих на якому складає 30 чоловік, 2 фермерські господарства та є 

зареєстровано166 фізичних осіб-підприємців. 

 

Всього фактичні надходження склали 28 674,0 тис. грн., виконання 

плану 103,02 % (+840,0 тис. грн.). 
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Видаткова частина сільського бюджету на 2021 рік затверджена за 

функціональною структурою та бюджетними призначеннями за головним 

розпорядником коштів з внесеними змінами у сумі 159 316,2 тис. грн. в тому 

числі: 

- обсяг видатків загального фонду бюджету – 135 102,4 тис. грн. 

- обсяг видатків спеціального фонду бюджету – 24 213,8 тис. грн. 
 

 

Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються: 
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- заробітна плата з нарахуваннями, виконання становить 119 808,8 тис. 

грн., що складає 83,1 % від загального виконання місцевого бюджету; 

- продукти харчування – 1 130,6 тис. грн., чи 0,78 % від загального 

виконання; 

- енергоносії – 4 066,0 тис. грн., чи 2,8 % від загального виконання; 

- інші – 843,7 тис. грн., чи 0,59 % від загального виконання. 

У цілому бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

збалансований. 

Надання адміністративних послуг 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» 17 грудня 

2020 року рішенням другої сесії VІІІ скликання Тур’є-Реметівської сільської 

ради було утворено відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Основними завданнями центру є: 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та за 

мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення 

якості їх надання; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 

надання адміністративних послуг, що надаються адміністраторами через 

центр. 

Для ефективної діяльності ЦНАП створено 11 робочих місць: 7- 

адміністраторів, 2- державні реєстратори, 1-спеціаліст І категорії та начальник 

відділу. 

З метою забезпечення належних умов надання адміністративних послуг 

введено в експлуатацію приміщення ЦНАП, на будівництво якого 

використано 5 594 ,254 тис.грн. Будівництво приміщення ЦНАП було 

реалізовано через проект «Створення сучасної та прозорої системи надання 

адміністративних послуг через будівництво сучасного ЦНАП в с. Тур’ї Ремети 

Перечинського району». 

За 2021 рік адміністраторами ЦНАП надано наступні послуги: 

631 - реєстрацій місця проживання та зняття з реєстрації місця проживання; 

1426 - довідок №13; 

315- витягів про зареєстрованих у житловому будинку осіб; 

83 - лісорубних квитків; 

10 - дозволів на використання природних рослинних ресурсів; 

525- державних реєстрацій прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

9 - витягів з технічної документації про нормативно-грошову оцінку земельної 

ділянки; 

985 - соціальних послуг. 

Суб’єкти звернення, які отримали адміністративні послуги сплатили до 

місцевого бюджету у 2021 році   адміністративний збір у сумі 88 713 гривень 

та рентну плату у сумі 179 741гривень. 



Підписані угоди про співпраці з наступними суб’єктами надання 

адміністративних послуг: 

 

1. Закарпатське обласне управління лісового та мисливського 

господарства. 

2. Департамент екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА. 

3.Головне управління Держпродспоживслужби в Закарпатській області. 

4. Сектор у Закарпатській області Державного агентства водних ресурсів 

України. 

5. Головне управління Держгеокадастру в Закарпатській області. 

6. Південно-Західне міжрегіональне управління Міністерства юстиції (м. 

Івано-Франківськ). 

Адмінстратори ЦНАП надають адміністративні послуги за допомогою 

реєстру територіальної громади та програмного комплексу інтегрована 

інформаційна система «Соціальна громада». 

 

Соціальний захист населення громади 

 

Соціальне забезпечення – одна з головних функцій держави, яка 

здійснюється завжди і за будь-яких умов на користь непрацездатних і хворих 

людей, пенсіонерів, безробітних, багатодітних, малозабезпечених. За останні 

роки, нажаль, збільшується кількість громадян, які потребують соціального 

захисту. Соціальний захист громадян похилого віку, інвалідів, внутрішньо 

переміщених осіб та інших соціально незахищених верств населення полягає у 

наданні послуг з соціальної підтримки населення (державні допомоги, 

компенсації, пільги, субсидії, тощо). Ці та інші заходи по забезпеченню прав 

та соціальних гарантій на території Тур’є-Реметівської сільської ради здійснює 

відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я. 

 

 

Так, протягом 2021 року працівниками відділу соціального захисту 

населення та охорони здоров’я прийнято 1802 заяви на призначення всіх 



видів державних допомог, пільг та субсидій, з яких 864 заяви (985 послуг) 

занесено у програмний комплекс «Соціальна громада», а саме: 

 з метою призначення субсидії – 37 заяв (ЖКП – 10, СГТП – 27); 

 надання соціальної підтримки багатодітним сім’ям – 43 заяви; 

 допомога на догляд особі, яка проживає разом з особою з 

інвалідністю І чи ІІ групи внаслідок психічного розладу - 41 заява; 

 допомога на поховання – 4 заяви; 

 на отримання допомоги сім’ям з дітьми – 317 заяв; 

 на отримання державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям – 234 заяви; 

 на отримання державної соціальної допомоги особам з 

інвалідністю з дитинства та дітям з інвалідністю – 23 заяви; 

 на отримання державної соціальної допомоги особам, які не 

мають права на пенсію та особам з інвалідністю – 20 заяв; 

 на отримання компенсації як фізичній особі, яка надає соціальні 

послуги – 4 заяви; 

 на отримання одноразової винагороди жінці, якій присвоєно 

почесне звання України «Мати - героїня» - 4 заяви; 

 на отримання тимчасової допомоги на дітей, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів (замість аліментів) – 5 заяв; 

 на отримання монетизації одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюкаˮ - 122 заяви; 

 на отримання тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла пенсійного віку, але не набула права на 

пенсійну виплату - 35 заяв; 

 на отримання пільг – 93 заяви (ЖКП - 8; СГТП- 85); 

 на отримання адресної допомоги на проживання внутрішньо- 

переміщеним особам з Донецької та Луганської областей - 3 заяви; 

 126 сімей взято на облік, як такі, що перебувають у складних 

життєвих обставинах; 

 виплачено компенсацій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги – 215733,97 грн.; 

 перераховано коштів для відшкодування вартості препаратів 

інсуліну хворим на цукровий та нецукровий діабет на суму 414633,11 грн.; 

 перераховано коштів для відшкодування вартості препаратів для 

онкохворих на суму 114451,00 грн.; 

 перераховано коштів для відшкодування вартості препаратів для 

пільгових категорій населення за пільговими рецептами лікарів на суму 

27711,12 грн. 

 
Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг 

Тур’є-Реметівської сільської ради» 

 

КУ «Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради» 

функціонує з 01.01.2021 року (відповідно до рішень сесії Тур’є-Реметівської 



сільської ради). Для надання соціальних послуг діють такі структурні 

підрозділи (відділення): відділення надання соціальних послуг догляду вдома 

та відділення натуральної та грошової допомоги. Центр надання соціальних 

послуг надає такі базові соціальні послуги згідно Державних стандартів: 

консультування, інформування, екстрене (кризове) втручання, догляд вдома, 

натуральна допомога, соціальний супровід сімей/осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах, соціальний супровід сімей, у яких 

виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування. 

У 2021 році директор, завідувачі відділеннями, фахівці та працівники 

Центру взяли участь у 28 онлайн – семінарах (18 заходів) та семінарах 

навчаннях (10 заходів), організованих Закарпатським обласним центром 

соціальних служб. Фахівці із соціальної роботи Центру (2 особи) отримали 

свідоцтва та сертифікати про підвищення кваліфікації. 

 

Відділення надання соціальних послуг догляду вдома 
 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Положення про 

відділення соціальної допомоги вдома та згідно Державного стандарту 

догляду вдома відділення надає соціальні послуги за місцем 

проживання/перебування громадянам, які опинились у складних життєвих 

обставинах і не можуть самостійно їх подолати, що зумовлені інвалідністю,  

похилим віком, частковою або повною втратою рухової активності, пам’яті та 

невиліковними хворобами, хворобами, що потребують тривалого лікування 

згідно медичного висновку. 

Протягом 2021 року відділенням забезпечено надання соціальних послуг 

116 особам не здатних до самообслуговування, з них 47 осіб – ІІІ група 

рухової активності, 66 особи – IV група рухової активності, 3 особи – V група 

рухової активності. 

У відділенні працює 14 соціальних робітників, які здійснюють різні 

заходи соціальних послуг догляду вдома згідно з графіком роботи, 

індивідуальним планом та умовами договору. 

Послуга догляду вдома передбачає: 

 Ведення домашнього господарства: придбання і доставка продовольчих, 

промислових та господарських товарів, медикаментів, приготування їжі, 

годування, допомога при консервування, прибирання житла, розпалювання 

печей піднесення вугілля, дров, розчистка снігу, доставлення води з колонки, 

прання білизни та одягу, прасування, дрібний ремонт одягу. 

   



 

 

 

 
 

  
 

 Допомога у самообслуговуванні: допомога у вмиванні, обтиранні, 

обмиванні, вдяганні, роздяганні, зміна натільної та постільної білизни, 

купанні, миття голови, розчісування, обрізання нігтів на руках або ногах, 

допомога у користуванні туалетом, навчання навичкам самообслуговування. 

 Допомога в організації взаємодії з іншими фахівцями та службами: 

виклик лікаря, комунальних служб, відвідування хворих у закладах охорони 

здоров’я. 

 Допомога в обробітку присадибної ділянки. 

 Надання інформації з питань захисту населення. 

 Допомога в оформленні різних видів документів, субсидій і внесення 

платежів. 

 Інші соціальні послуги. 

Середнє навантаження на одного соціального робітника складає 8 осіб. 

Впродовж 2021 року соціальними робітниками було надано 33062 соціальні 

послуги. 

Також відділення надання соціальних послуг догляду вдома здійснює 

обслуговування громадян похилого віку на платній основі. Протягом року 

обслужено 11 осіб. 

Особам, які обслуговуються, соціальними робітниками надано допомогу 

щодо оформлення документів для отримання субсидій та інших соціальних 

виплат. 

Фахівцями із соціальної роботи було проведено обстеження та складено 

акти оцінки потреб сім’ї/особи на всіх громадян відділення для подальшого 

надання соціальних послуг. 

 

Відділення натуральної та грошової допомоги 
 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», Положення 

про відділення натуральної та грошової допомоги та згідно Державного 

стандарту натуральної допомоги відділення надає соціальні послуги за місцем 



проживання/перебування громадян та у приміщенні надавача соціальних 

послуг. Відділенням обслуговуються особи/сім’ї, які перебувають у складних 

життєвих обставинах і не можуть самостійно їх подолати, зумовлені: 

- похилим віком, 

- частковою або повною втратою рухової активності, 

- невиліковними хворобами, 

- інвалідністю, 

- безробіттям, 

- малозабезпеченістю, 

- завданою шкодою пожежею, стихійним лихом, катастрофою, 

бойовими діями. 

Станом на 01.01.2022 року даним відділенням обслуговується 559 

осіб/сімей, які перебувають у складних життєвих обставинах. За рахунок 

тісної співпраці з благодійними організаціями Центром надано благодійної та 

гуманітарної допомоги на загальну суму 1320132 грн. А саме: 

- заморожені обіди отримали 292 особи на суму 944158 грн.; 
 

- ліки та медичні товари отримали 102 особи на суму 88495грн.; 

   

 
Забезпечення громадян ліками та медичними товарами 

 

- продовольчі товари до Великодніх свят одержали 220 громадян на 

суму 262117 грн.; продуктові набори до новорічно-різдвяних свят - 275 осіб, 



на суму 156813 грн.; іграшки та солодощі - 50 дітей з малозабезпечених та 

багатодітних родин; 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
- гуманітарною допомогою забезпечено 675 громадян на загальну суму 

28324 грн. (одяг та взуття б/в, текстиль, постільна білизна, штори, матраци, 

дитячі візки, велосипеди, меблі, посуд, іграшки, засоби особистої гігієни, 

засоби медичного призначення (калоприймачі, підгузки), інвалідний візок, 

ходуни, милиці). 



  
 

Фахівці із соціальної роботи 
 

Фахівцями із соціальної роботи Центру проводиться відповідна та 

систематична робота щодо виявлення осіб та сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах. Протягом 2021 року було здійснено 

моніторинг потреб у соціальних послугах усіх осіб/сімей, які перебувають на 

обліку у Центрі. Виявлено нових 120 осіб/сімей, які знаходяться у складних 

життєвих обставинах та потребують отримання соціальних послуг. 

З 1 липня 2021 року фахівцями із соціальної роботи Центру надаються 

соціальні послуги соціального супроводу сімей/осіб, які перебувають у 

складних життєвих обставинах (7 сімей) та соціальний супровід сімей, у яких 

виховуються діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування (1 ДБСТ 

та 6 сімей опікунів/піклувальників). Протягом року фахівцями надано такі 

послуги: консультування та інформування 675 особам, надано допомогу в 

працевлаштуванні 2-ом особам, сприяння у забезпеченні житлом (соціальний 

гуртожиток) 2-ом особам із числа дітей-сиріт, допомога в оформленні та 

отриманні інвалідності 3-ом особам, допомога в оформленні 3-ох осіб в 

геріатричний пансіонат та притулок для бездомних, допомога в оформленні та 

отриманні соціальних виплат сім’ям/особам (18 громадян). Проведено заходи 

у закладах загальної середньої освіти по запобіганню і подоланню булінгу та 

насилля у шкільному середовищі, насилля у сім’ї, насилля за ознакою статі. 

Серед населення Тур’є-Реметівської громади було проведено роз’яснювальну 

роботу по запобіганню торгівлі людьми та насилля у сім’ї. 

Для дітей із сімей, які отримують послугу соціального супроводу, 

спільно із благодійними організаціями було організовано участь у святкуванні 

Новорічно-Різдвяних свят та роздано новорічні подарунки, іграшки та 

солодощі. Окрім того усі сім’ї, які перебувають під соціальним супроводом 

отримали продуктові набори до свят. 



  

Святкування свята до дня Святого Миколая, 20.12.2021 р. 

 
Центр співпрацює із благодійними і громадськими організаціями та 

фізичними особами-підприємцями. Планує співпрацю з новоствореним ІРЦ 

для надання психологічної підтримки сім’ям/особам та дітям, які знаходяться 

у складних життєвих обставинах. 

  

 

ЦНСП здійснює постійний моніторинг соціального стану населення 

Тур’є-Реметівської громади, а також співпрацює із старостами громади. Це 

сприяє своєчасному виявленню осіб/сімей, які перебувають у СЖО та 

наданню їм необхідної допомоги для запобігання та подолання складних 

життєвих обставин. 

КУ «Центр надання соціальних послуг Тур’є Реметівської сільської 

ради» і надалі працюватиме для надання якісних соціальних послуг вразливим 

верствам населення, впроваджуючи інноваційні форми роботи, враховуючи 

потреби громади. 

 

Відділ Служби у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Станом на 30.12.2021 року на первинному обліку служби у справах дітей 

сільської ради перебуває 33 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. З них: 

1-перебуває у дитячому закладі області на повному державному 

утриманні (Вільшанська школа-інтернат); 

1- дитячому будинку сімейного типу “Цариця миру”; 

1 - в прийомній сім’ї. 



Станом на 30.12.2021 року у службі на обліку перебуває: 

6 - усиновлених дітей, що виховуються у 5-ти сім’ях; 

16 – сімей опікунів/піклувальників, у яких виховується 30 дітей (13 

дітей-сиріт та 17 –дітей, позбавлених батьківського піклування). 

Відповідно постанови Кабінету Міністрів України від 08.10.08 № 905 

“Про затвердження Порядку провадження діяльності з усиновлення та 

здійснення нагляду за дотриманням прав усиновлених дітей”, службою 

здійснюється постійний нагляд за умовами проживання, виховання 

усиновлених дітей на території району, про що складаються звіти 

встановленого зразку. 

Протягом звітнього періоду службі у справах дітей сільської ради 

Перечинською РДА передано 31 справу на дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування та 1 справу на дитину, яка перебуває в складних 

життєвих обставинах. За звітній період на первинний облік взято: 

– 4 дітей-сиріт та 1 дитину, позбавлену батьківського піклування, яким 

рішенням виконкому сільської ради надано правовий статус. 

Знято з первинного обліку служби – 3 дитини, позбавлені батьківського 

піклування та 1 - яка перебуває в складних життєвих обставинах, з яких: 3 – у 

зв’язку з досягненням повноліття. 

На профілактичному обліку служби перебуває – 10 сімей, в яких 

виховується 23 дітей, які проживають у складних життєвих обставинах. 

Отримано 3 повідомлення на 5 дітей, які залишилися без батьківського 

піклування. 

За заявою батьків, у зв’язку з важкими матеріально-побутовими 

умовами службою у справах дітей влаштовано 5 дітей: 

1 - дитячий заклад області на повне державне утримання (БД Свалява); 

2 – благодійний фонд “Добрий самаритянин”; 

2 – благодійний фонд “Дім милосердя”. 

Станом на 30.12.2021 двоє дітей з цих інституційних закладів 

повернуто в сім’ю на виховання. 

Спільно з відділом освіти, молоді та спорту в інституційні заклади 

області на навчанні влаштовано 7 дітей, які мають вади здоров’я. 

З метою соціально-правового захисту прав дітей та у разі виникнення 

спірних питань щодо дітей службою проводиться Комісія з питань захисту 

прав дитини. За звітній період проведено 7 засідань комісії, на яких 

розглянуто 15 питань : 

-щодо надання висновку органу опіки та піклування сільської ради про 

визначення способу участі батька у вихованні дитини; 

-щодо доцільності (недоцільності) позбавлення батьківських прав; 

-щодо встановлення батьківства та стягнення аліментів; 

-щодо реєстрації місця проживання малолітніх дітей; 

-щодо визнання осіб такими, що втратили право користування житловим 

будинком та зняття їх з реєстрації; 

- про призначення опікуна; 

- про призначення піклувальника; 



- про перегляд індивідуальних планів соціального захисту дитини, яка 

опинилася в складних життєвих обставинах, дитини-сироти та дитини, 

позбавленої батьківського піклування; 

- про зарахування на цілодобове перебування здобувачів освіти; 

- про утворення міждисциплінарної команди та затвердження її 

персонального складу. 

По кожному з питань прийнято 8 рішень комісії з питань захисту прав 

дитини. Підготовлено 10 висновків органу опіки та піклування. 

За 12 місяців поточного року підготовлено 28 проєктів рішень для їх 

розгляду та прийняття на виконавчому комітеті сільської ради; 2 

розпорядження сільського голови; 1 План заходів із реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2021-2026 роки. 

За період з січня місяця по 30 грудня 2021 року відповідно до наказів 

служби у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації в населених 

пунктах Вільшинки, Туриця, Полянська Гута, Тур’я Поляна, Тур’я Бистра, 

Свалявка, Тур’я Пасіка, Раково, Тур’ї Ремети проведено 32 рейди- 

відпрацювання. 

З них: 

- на виконання наказу ССД Закарпатської облдержадміністрації від 

26.02.2021 року №13/473 “Про роботу з сім’ями, де батьки або особи, що їх 

замінюють, ухиляються від виконання своїх обов’язків та дотримання 

законодавства щодо попередження насильства в сім’ї” спільно з працівниками 

ювенальної превенції Ужгородського відділення поліції проведено 15 рейдів- 

відпрацювань по виявленню та взяттю на облік дітей, що опинилися в 

складних життєвих обставинах, проведення з ними відповідної профілактичної 

роботи. Також перевірено сім’ї, де батьки або особи, що їх замінюють, 

ухиляються від виконання своїх батьківських обов’язків. За підсумками 

проведених рейдів, відповідно до подання служби у справах дітей до 

адміністративної відповідальності за ст. 184 КУпАП притягнуто 3 батьків. 

-на виконання наказу ССД Закарпатської облдержадміністрації від 

26.02.2021 року № 12/480 “Про проведення рейдів-перевірок торговельних 

закладів стосовно реалізації спиртних напоїв та тютюнових виробів дітям” 

службою проведено 23 обстеження   торговельних   закладів, працівникам 

яких роз’яснено відповідальність за порушення законодавства щодо реалізації 

спиртних напоїв та тютюнових виробів дітям. 4-х власників закладів 

попереджено про обов’язкову наявність у закладі таблички про заборону 

продажу неповнолітнім спиртних напоїв та тютюнових виробів; 

-на виконання наказу ССД Закарпатської облдержадміністрації від 

10.02.2021 року № 9 “Про організацію та проведення перевірок стану виховної 

роботи з дітьми в навчальних закладах у 2021 році” службою спільно з 

відділом освіти, молоді та спорту сільської ради, інспектором ювенальної 

превенції Ужгородського відділення поліції в 7 навчальних закладах 

проведено профілактичні бесіди з учнями, схильними до правопорушень, 

роз’яснено відповідальність за скоєння правопорушень, вимоги чинного 

законодавства про обов’язкову середню освіту; 



- з метою призначення опікунів проведено 2 обстеження сімей 

потенційних опікунів та 5 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування за місцем їх проживання, про що складено відповідні акти;. 

- проведено обстеження та зроблено опис нерухомого  майна 5 дітей- 

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування за місцем їх проживання. 

З метою розгляду на засіданні виконавчого комітету сільської ради та 

взяття на квартирний облік за місцем свого походження на 9 дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, осіб з їх числа підготовлено 9 

проектів рішень. Сформований пакет документів на цих осіб та направлено 

місцевій комісії для включення їх до загального списку на придбання житла за 

рахунок коштів субвенції з державного бюджету. 

Станом на 30.12.2021 року на квартирному обліку сільської ради 

перебувають 19 дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

осіб з їх числа. 

Службою у справах дітей прийнято участь у 19 судових засіданнях. 

З метою реалізації права дітей на сімейне виховання за звітній період 

року за наказом начальника служби у справах дітей 5 дітей взято на 

первинний облік служби та влаштовано на тимчасове проживання в сім’ї 

опікунів/піклувальників. Вирішено питання про влаштування цих дітей в сім’ї 

опікунів та навчальний заклад. 

Службою у справах дітей з метою недопущення загрози їх життю та 

здоров’ю проведено негайне вилучення дітей із сім’ї та до вирішення питання 

позбавлення батьківських прав їх влаштовано в обласний притулок для дітей 

служби у справах дітей Закарпатської облдержадміністрації. 

За 2021 рік службою у справах дітей: 

- розглянуто та надано відповідь на 67 звернень громадян; 

- підготовлено 126 щоквартальних інформацій, 64 щомісячних 

інформацій, здійснено 364 листування та переписки з структурними 

підрозділами сільської ради, зацікавленими установами та організаціями. 

 

 

Робота закладів охорони здоров'я 

Надання первинної медико-санітарної допомоги населенню Тур’є- 

Реметівської громади забезпечується комунальним некомерційним 

підприємством «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі Підприємство). 

В структуру Підприємства входять 6 амбулаторій загальної практики- 

сімейної медицини (далі АЗПСМ) в селах Тур’ї Ремети, Турички, Тур’я 

Пасіка, Порошково, Тур’я Бистра, Тур’я Поляна та 3 фельдшерсько- 

акушерських пункти (далі ФАПи) в селах Туриця, Раково, Вільшинки із 

загальною штатною чисельністю 68 працівників, в тому числі 11 лікарів, 24 

медичних сестри та 3 фельдшери. Робота п’яти ФАПів у селах Мокра, 

Маюрки, Полянська Гута, Свалявка і Липовець з 01.04.2021 року призупинена 

у зв’язку з їх не відповідністю ліцензійним вимогам. Натомість за рішенням 



Тур’є-Реметівської сільської ради від 14.07.2021 року №175 в цих селах 

створені медичні пункти тимчасового базування (МПТБ). Потужність 

амбулаторно-поліклінічних закладів Центру складає 272 відвідувань в зміну. 

Статус гірських мають 7 сіл району: Турички, Полянська Гута, 

Лумшори, Лікіцари, Липовець, Вільшинки і Тур’я Бистра. 

Заклад забезпечує первинну, в тому числі невідкладну медичну 

допомогу – 16080 мешканцям сіл громади (14421 або 89,7% з яких підписали 

декларацію з нашими сімейнима лікарями , в тому числі дорослі – 10079, діти 

до 18 років – 4342). 
 

Все населення громади обслуговується сімейними лікарями. 

Навантаження на одну посаду сімейного лікаря в середньому складає 1602 

жителів (9,0 посад). 
 

Виплата заробітної плати з нарахуванням працівникам закладів охорони 

здоров’я здійснювалася за рахунок коштів Національної Служби Здоров’я 

України в сумі 9974872 грн. 



Рішенням Тур’є-Реметівської сільської ради від 02.02.2021 року № 476 

було затверджено цільову Програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський районний Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської 

області та відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів на 

2021 рік». 

Протягом 2021 року за рахунок місцевого бюджету профінансовано: 

• придбання калоприймачів для онкохворих пацієнтів – 18541 грн.; 

• придбання матеріалів для ремонту та утеплення системи опалення 

АЗПСМ с.Порошково – 20418 грн.; 

• придбання та встановлення пяти металопластикових вікон будівлі 

адміністрації Центру – 49500 грн.; 

• оплата комунальних послуг та енергоносіїв – 307515 грн.; 

• придбання дров – 229058 грн.; 

• встановлення пандуса в АЗПСМ с. Т.Поляна – 19986 грн.; 

• відшкодування коштів на безоплатні медичні препарати пільговим 

верстам населення – 142162 грн. ( в тому числі окохворим на 114451 грн.). 

Всього на суму 787181 грн.. 
 

В 2020 році продовжено реалізацію спільного проекту «Капітальний 

ремонт будівлі АЗПСМ в с. Порошково, Перечинського району, Закарпатської 

області» Закарпатської обласної ради, краю Височіна Чеської республіки 

(через БФ «Віза») та Перечинської районної ради. Проведення другої черги 

ремонтних робіт , утеплення стін фасаду на суму 450000 грн. (кошти 

благодійного фонду «Віза»). 
 

АЗПСМ с. Порошково 

 

Загальна кошторисна вартість проекту «Капітальний ремонт будівлі 

АЗПСМ в с. Порошково, Перечинського району, Закарпатської області» що 

передбачає заміну всіх вікон і зовнішніх дверей та утеплення стін будівлі 



амбулаторії становить 1582450 грн. в т. ч. будівельні роботи на суму 1239625 

грн.. Наразі кошти відсутні, роботи призупинені. 

Відповідно до наказу Мінрегіону від 26.07.2018 року № 187 в районі з 

2019 року проводилась реалізація проектів нового будівництва, що 

фінансуються за рахунок субвенцій з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів, спрямованих на розвиток системи охорони 

здоров’я у сільській місцевості. У звітному році забезпечено завершення 

будівництва нових АЗПСМ в селах Т.Ремети, Т.Бистра та Т.Пасіка на суму 

21686839 грн. В даний час всі три об’єкти здано в експлуатацію і медичні 

працівники надають послуги жителям громади в світлих, просторих 

приміщеннях зі всіма зручностями і на новому обладнанні. 

 

АЗПСМ с. Тур’ї Ремети 



 
 

АЗПСМ с. Тур’я Пасіка 
 

АЗПСМ с. Тур’я Бистра 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері належного медичного 

обслуговування і підвищення тривалості життя на 2022 рік є: 

- підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню 

громади, шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та 

оптимізації мережі, відповідно до потреб населення регіону шляхом 



подальшої реорганізації фельдшерсько-акушерських пунктів в медичні 

пункти тимчасового базування в селах Полянська Гута, Мокра; 

- забезпечення нарахування лікарям та медичним сестрам Центру ПМСД з 

01.01.2022 року заробітної плати відповідно до вимог постанови КМУ від 

12.01.2022 року №2 «Деякі питання оплати праці медичних працівників 

закладів охорони здорв’я» не менше ніж 20000 гривень для лікарів та не 

менше 13500 гривень для посад молодших спеціалістів з медичною освітою; 

- здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я (АЗПСМ 

с. Порошково); 

- забезпечення медичних закладів питною водою належної якості (АЗПСМ в 

селах Тур’я Поляна, Тур’я Бистра, Турички); 

- приведення забезпеченості медичним персоналом до реальних потреб 

населення, укомплектування вакантних посад за рахунок випускників середніх 

та вищих медичних навчальних закладів, з обов’язковим відпрацюванням не 

менше 3-ох років; 

- проведення комплексних оглядів інвалідів війни, учасників бойових дій та 

прирівняних до них осіб. 

Кількісні та якісні критерії ефективності: 

 збереження тривалості життя населення не менше 75 років; 

 недопущення смертності немовлят у віці до 1 року життя; 

 недопущення материнської смертності; 

 охоплення диспансерним наглядом дітей до 100%; 

 досягнення цільового рівня охоплення імунізацією згідно з 

календарем профілактичних щеплень 95% для кожного захворювання, для 

когорти дітей до 6 років ( включно); 

 досягнення цільового рівня охоплення повної імунізації вакцинами 

від гострої респіраторної хвороби COVID-19 на рівні 80% для осіб від 18 років 

і старше. 

 проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед 

населення щодо формування здорового способу життя. 

 

Діяльність закладів культури в громаді 

 

У 2021 році робота відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської 

сільської ради спрямована на задоволення потреб людини у розвитку своєї 

особистості, творчого потенціалу, збереження і примноження національного 

скарбу-фольклору, збереження історико-культурної спадщини, традицій 

естетичного виховання і навчання дітей, потреб у спілкуванні, популяризація 

української книги, використання об`єктів культурної спадщини у туристичній 

сфері. 

Протягом 2021 року робота установ культури була спрямована на 

виконання Закону України «Про культуру», «Про охорону культурної 

спадщини», «Про бібліотеки і бібліотечну справу»,«Про позашкільну освіту». 



Відділ культури та туризму очолює начальник Любов Юріївна 

Скубенич. Роботу відділу забезпечують головний спеціаліст відділу та 

головний спеціаліст-бухгалтер. 

Про діяльність відділу культури та туризму можна дізнатися на 

офіційному сайті Тур’є-Реметівської сільської ради у розділі Відділ культури 

та туризму та із сторінки у соціальній мережі Facebook за посиланням 

https://facebook.com/groups/900730057334402/ 

Для задоволення культурних, естетичних та духовних потреб населення 

в територіальній громаді функціонують: 

1. Комунальний заклад «Тур’є-Реметівська школа мистецтв». 

2. Комунальний заклад «Публічна бібліотека» до якого входять: 

бібліотека-філія села Порошково, бібліотека-філія села Тур’я Поляна, 

бібліотека-філія села Полянська Гута, бібліотека-філія села Тур’я Бистра, 

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

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

Вільшинки, бібліотека-філія села Мокра; 

3. Комунальні клубні заклади «Сільський Будинок культури с. 

Порошково» «Сільський клуб с. Тур'ї Ремети», «Сільський клуб с. Туриця», 

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

клуб с. Раково», , «Сільський клуб с. Тур'я Бистра», «Сільський клуб с. Тур’я 

Поляна», «Сільський клуб с. Полянська Гута», «Сільський клуб с. Тур’я 

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

клуб с. Маюрки». 

 

До відзначення 30-ї річниці 

Незалежності України з ініціативи 

начальника відділу культури та туризму 

було створено хор працівників культури 

Тур’є-Реметівської громаді – 

«Туряночка», який функціонує і 

розвивається по сьогоднішній день. 

 
 

Відділ культури та туризму подавав заявки на такі проєкти: 

1. Створення «Центру культурних послуг, як інструмент згуртованості 

громади». 

2. Інфраструктурного гранту №3 House of Europe. 

3. Конкурс мінігрантів "Щедрий вівторок" від приватного фонду Zagoriy 

Foundation. 

 

Туризм 

https://facebook.com/groups/900730057334402/


Крім культурної діяльності, протягом року відділ культури та туризму 

працював також і над розвитком 

туристичного потенціалу громади. 

Зокрема, були проведені збори активних 

жителів громади, де обговорювалися 

питання розроблення туристичного 

паспорту громади, який зараз у стадії 

розробки. Було здійснено ряд виїздів 

працівників відділу по селах громади з 

метою виявлення та дослідження 

туристичних родзинок Тур’янщини. 

 
Начальник відділу культури та 

туризму Любов Скубенич разом зі своїми 

працівниками        відвідали        Платформу 

«Розвиток туризму та курортів», яку 

організовувала Всеукраїнська асоціація 

органів         місцевого         самоврядування 

«Асоціація об’єднаних територіальних 

громад». На заході Полянська ТГ ділилася 

дієвими    порадами,    які    допоможуть    у 

розвитку туристичного потенціалу нашої громади. З метою отримання нового 

досвіду представники відділу культури та туризму відвідали презентацію 

проєкту «Пізнай Ужанську долину», де організатори презентували 11 варіантів 

туристичних маршрутів Ужанської долини до якої відноситься і Тур’янщина. 

Протягом року на сторінці відділу культури та туризму у соціальній 

мережі Facebook висвітлювалася інформація про привабливі туристичні 

об’єкти Тур’янщини. 

З метою удосконалення навичок 

проєктного менеджменту у сфері туризму 

працівники відділу культури та туризму 

пройшли трьох-денний тренінг з написання 

проєктів від фондів України та ЄС; пройшли 

цикл онлайн семінарів від U-LEAD з Європою 

«Кроки для спеціалістів з управління 

проєктами». В рамках останнього, за 

результатами відбору активних громад, нашу 

Тур’є-Реметівську громаду було відібрано для 

наступного етапу навчань – онлайн-практикумів, які зараз відвідує завідувачка 

КЗ «Публічна бібліотека Тур’є Реметівської сільської ради». 

Також у 2021 році відділом культури та туризму було розроблено 

Програму розвитку туризму у Тур’є-Реметівській територіальній громаді на 

2022-2024 роки, яка була затверджена Рішенням дванадцятої сесії VIII 

скликання. Завдяки затвердженій Програмі розвитку були визначені основні 



завдання та пріоритети розвитку туристичної галузі у Тур’є-Реметівській 

громаді для створення конкурентоспроможного туристичного продукту, 

здатного максимально задовольнити туристичні потреби населення громади, 

забезпечити на цій основі комплексний розвиток громади за умови збереження 

екологічної рівноваги та історико-культурної спадщини, оптимізації 

використання туристичних ресурсів, забезпечення зростання надходжень до 

бюджетів усіх рівнів, що сприятиме соціально-економічному розвитку 

громади. 

 
 

Комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради» 

 

Рішенням другої сесії (2-ге пленарне засідання) Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 23.12.2020 р. № 23 «Про створення комунального закладу 

«Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради»» на базі бібліотек- 

філій громади створено з 01.01.2021 року комунальний заклад «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради», без статусу юридичної особи. 

Цим же рішення було затверджено Положення комунального закладу та його 

штатну чисельність. У Положенні вказано, що комунальний заклад «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» – це об’єднання бібліотек в 

єдине структурно-цілісне утворення, до якого входять бібліотеки-філії сіл 

Порошково, Тур’я Поляна, Полянська Гута, Тур’я Бистра, Тур’я Пасіка, 

Раково, Туриця, Турички, Вільшинки та Мокра. 

Попри всі зміни, робота установ комунального закладу «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» орієнтувалася на офіційні 

документи національного, обласного, районного рівнів та велася згідно з 

законодавством України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», річних 

планів роботи та визначених пріоритетів, а саме: 

 Бібліотеки як простір: приміщення та їх сучасне призначення, комфорт 

та затишок, безпека та візуальна привабливість 

 Бібліотеки як сукупність традиційних та ІТ-послуг, осередок знань, 

освіти, розвитку, якісних новин, офіційної інформації та академічної 

доброчесності 

 Бібліотеки – місце зустрічей, подій, друзів та сімейного відпочинку 

 Бібліотеки – адвокація та комунікація 

На даний час прийнята рішенням другої сесії (2-ге пленарне засідання) 

№ 28 від 24.12.2020 року Програма розвитку КЗ «Публічна бібліотека Тур’є- 

Реметівської сільської» як інформаційного та культурного центру сільської 

територіальної громади на 2021 – 2021 роки. 

Станом на 01.01.2022 р. на території громади налічується 11 бібліотек: 

10 бібліотек-філій (з них 1 бібліотека-філія в с. Мокра знаходить на 

реконструкції) та 1 Публічна бібліотека с. Тур’ї Ремети. Функції всіх 

бібліотечних закладів забезпечують 10 бібліотечних фахівців: 6 працівників з 



базовою вищою освітою, 4 працівників з повною вищою освітою. 

Бібліотечних пунктів в громаді не має. 

Стан бібліотечного фонду комунального закладу «Публічна бібліотека 

Тур’є-Реметівської сільської ради» на 01.01.2022 року налічує 99929 

примірників документів. 

У 2020 році фахівці бібліотеки продовжували формування бібліотечного 

фонду за допомогою всіх можливих джерел комплектування. Всього 

надходжень до фондів всіх бібліотечних закладів громади за 2021 рік – 1752 

примірників. Левову частку надходжень літератури за 2021 рік складають 

безкоштовні подарунки та книги від Українського інституту книги, інші 

надходження – обмінний фонд ЗОУНБ, книги від Департаменту інформаційної 

діяльності та комунікації з громадськістю та Інституту енциклопедичних 

досліджень НАН України. Така кількість надходжень друкованої продукції до 

фондів бібліотек громади є 

надзвичайно малою, так як за кошти 

бюджету громади у 2021 році не було 

закуплено ні одного примірника. 

Також для формування затребуваного 

серед читачів бібліотечного фонду 

були задіяні нестандартні джерела 

комплектування. Ще починаючи з 

грудня 2020 року і по сьогодні до 

нашої    Публічної    бібліотеки    свої 

книги дарують люди з усієї України. Спричинено це публічним проханням 

завідувачки Публічною бібліотекою Тур’ї Ремети Гулик Аліни про допомогу в 

оновленні бібліотечного фонду бібліотеки, на яке відгукнулося сотні людей. 

Книги дарують як звичайні небайдужі люди, так і видавництва, письменники 

та письменниці, депутати (зокрема депутат Закарпатської обласної ради Денис 

Ман), а також колеги з інших бібліотек України. Про цю історію було знято 

сюжет телеканалом 1 Кабельний, який можна переглянути за посиланням 

(https://www.facebook.com/groups/928964793940102/permalink/17997622601936 

80/). Також, у 2021 році, КЗ «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської 

ради» ввійшла до переліку 25 бібліотек області, які отримали право вибирати 

літературу для поповнення своїх фондів за Державною програмою поповнення 

бібліотечних фондів: взяли участь у процедурі відбору книжкової продукції, 

яка була організована Українським інститутом книги. 

З метою оптимізації бібліотечного фонду, протягом року проводилось 

очищення бібліотечного фонду від зношеної літератури. За 2021 р. з 

бібліотечних фондів бібліотек громади вибуло 6119 примірників документів. 

Протягом року бібліотечними послугами скористалося 72522 користувачів, 

яким було видано 216634 примірників друкованої продукції. 

Загальна площа всіх бібліотек, призначена для обслуговування 

користувачів складає 740,0 м.2 

https://www.facebook.com/groups/928964793940102/permalink/1799762260193680/
https://www.facebook.com/groups/928964793940102/permalink/1799762260193680/


Основна частина бібліотек-філій знаходиться в клубних установах, 

бібліотеки-філії сіл Т.Пасіка, Турички, Т.Бистра знаходяться у приміщеннях 

сільських рад. 

9 з 11 бібліотек потребують поточного ремонту. Капітального ремонту 

потребує бібліотека-філія села: Туриця, а в с. Мокра уже закінчено 

будівництво культурно-дозвіллєвого центру, але дата здачі об’єкту в 

експлуатацію ще не визначена. 

В 5 бібліотеках пічне опалення; у селах Т. Поляна, Т.Пасіка та Раково 

водяне опалення, у селі Порошково обігріваються електричними батареями, а 

у с. Турички опалення взагалі відсутнє. 

В КЗ «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» 

комп’ютеризовано 10 бібліотек: Публічна бібліотека с. Тур’ї Ремети та 9 

бібліотек-філій сіл: Вільшинки (1), Туриця (2), Т. Ремета (7), Т. Пасіка (5), 

Раково (3), Порошково (5), Мокра (1), Т. Поляна (3), П. Гута (3), Т.Бистра (3). 

Всього разом 33 комп’ютери. Всі комп’ютери (крім того, що знаходиться в с. 

Мокра) підключено до мережі Інтернет. 

Впродовж 2021 року мережу Інтернет було проведено у бібліотеках-філіях 

с. Вільшинки, Туриця, Тур’я Поляна та Полянська Гута. 
 

Мультимедійне обладнання: 

Публічна бібліотека с. Тур’ї Ремети – 1 

проектор, 1 екран 

Філії: с. П.Гута –1 портативний плеєр. 

с. Раково - відеокамера. 

 

В умовах карантину, тривалих 

локдаунів, локдаунів вихідного дня, коли 

доступ відвідувачів до бібліотеки та 

проведення масових заходів були заборонені або обмежені за кількістю 

відвідувачів, робота з користувачами здійснювалась як оф-лайн, так і он-лайн. 

Зокрема, відвідувачами проведених протягом 2021 року масових заходів стало 

8638 осіб. 

До знаменних і пам’ятних дат працівники бібліотечних закладів громади 

провели ряд масових заходів. Розпочався рік із святкування Нового Року та 

зимових християнських 



свят: Різдво Христове, Святого Василя, Водохреща, обряди колядування та 

щедрування. Традиційно в бібліотеках громади проводяться заходи до 

державних свят та історичних подій: до Дня Соборності України, Дня 

вшанування пам’яті героїв Крут, Дня Конституції України, Дня Незалежності 

України, Дня захисника країни та Дня українського козацтва, Дня Героїв 

Небесної Сотні та ін. У 2021 році ми відзначали 82 річницю Карпатської 

України. Пам'ятними заходами було відзначено Міжнародний день пам'яті 

жертв Голокосту, День Чорнобильської трагедії, День пам'яті та примирення 

(па́ м'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами- 

учасниками Другої світової війни), День пам'яті жертв Голодомору в Україні 
1932-1933 років. Цікаво та змістовно пройшли масові заходи до Дня Святого 

Валентина, Всесвітній день казки, свята Великоднього циклу, День 

вишиванки, Міжнародний день захисту дітей, Міжнародний день миру, День 

української писемності та мови, Всеукраїнський день бібліотек та ін. Також у 

2021 році ми відзначали 150-річчя від дня народження Лесі Українки та 207- 

му річницю з дня народження великого Кобзаря. 

З першого дня утворення бібліотечної системи працівники закладів 

комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської 

ради» продовжували навчатися, піднімати свій професійний рівень, брати 

участь у заходах місцевого, 

всеукраїнського та міжнародного 

рівнях,     зокрема     завідувачка     КЗ 

«Публічна          бібліотека Тур’є- 

Реметівської сільської ради» Гулик 

Аліна, у ролі доповідача, взяла участь 

4 Міжнародному форумі молодих 

бібліотекарів «Співпраця & 

Партнерство». Також без нашої участі 

не пройшли такі заходи як XII 

Львівський міжнародний бібліотечний 

форум та щорічна звітньо-виборча конференції ВГО УБА, де було оголошено 

переможців Всеукраїнського конкурсу «Творчий злет: молодий бібліотекар 

року 2021», яким стала завідувачка КЗ «Публічна бібліотека Тур’є- 

Реметівської сільської ради» Аліна Гулик. Це вагоме досягнення привернуло 

увагу бібліотечної спільноти до діяльності бібліотеки та зростанню її 

авторитету в професійних колах. 

Не можливо не згадати, що цього року у с. Лумшори, Ужгородського р- 

н, Закарпатської області проходив Всеукраїнський захід - 4 Літня школа 

молодих бібліотекарів, в якій взяли участь учасники майже з усіх областей 

України, зокрема в числі учасників була і завідувачка Публічною бібліотекою 

с. Тур’ї Ремети Аліна Гулик. На школі були присутні директорка Науково- 

технічної бібліотеки Київського політехнічного інституту ім. І. Сікорського та 

президентка УБА Оксана Бруй,   директорка Львівської обласної бібліотеки 

для   дітей   та   віцепризидентка   УБА   Лариса   Лугова   та   директор   ТОВ 

«Бібліо.центр» Ігор Огура. Один день школи всі учасники та доповідачі мали 



екскурсію до нашої Публічної бібліотеки с. Тур’ї Ремети, де її завідувачка 

поділилася власним кейсом бібліотечної діяльності. 

Наприкінці березня в Україні проходить Всеукраїнський тиждень 

дитячого та юнацького читання. В рамка цього заходу бібліотека-філія с. 

Раково оголосила онлайн - конкурс "Ми читаємо завзято, а читання нам - це - 

свято" на кращого читача бібліотеки. Для своїх юних читачів була оформлена  

книжкова виставка: "В мандрівку разом з книгою", де були викладені книги на 

всі смаки і потреби. 12 квітня відбулося нагородження переможців конкурсу, а 

також активних учасників. В минулому та в цьому році конкурс 

трансформувався через карантинні обмеження. Тому голосування відбувалося 

в онлайн режимі. Переможцями стали ті учасники, які набрали найбільшу 

кількість "лайків" за свій відеоролик. 

До відзначення Всеукраїнського тижня дитячого та юнацького читання 

долучилися і читачі бібліотеки-філії с. Туриця, які активно виставляли на 

сторінці бібліотеки у соц. мережі Facebook свої відео-розповіді про улюблені 

книги «Мій вільний час і книга». 

Актив бібліотеки-філії с. Туриця, Барч Вероніка та 

Лободинська Дар'я, взяли участь у ΙΙΙ Всеукраїнському 

конкурсі фото та відео робіт "Lime. Go to read.", 

започаткований Київським університетом ім. Б. 

Грінченка, Інститутом журналісти; Кафедра 

бібліотекознавства та інформології. Метою конкурсу є 

популяризація бібліотеки та книги серед молоді. За 

участь учасниці були нагороджені сертифікатами, а 

бібліотекар Надія Стегура – Подякою, за їх підготовку. 

Також ми стали учасниками онлайн-конкурсу 

відео-робіт «Люблю Великдень! Від WASH&FREE». 

Головна мета конкурсу – підтримка та примноження українських традицій. 

Читачка бібліотеки-філії с. Туриця Скубенич Вікторія розповіла легенду 

«Сльози писанки» Володимира Мацьків за що отримала подяку від 

організаторів конкурсу та диплом учасника. Подяку також було висловлено і 

бібліотекарю Надії Стегурі за старанну підготовку учасниці. 

Національною бібліотекою для дітей, Фондом М.Томенка "Рідна країна", 

Українською асоціацією працівників бібліотек для дітей було оголошено 

Всеукраїнський дитячий літературний конкурс "Творчі канікули". Метою 

конкурсу було сприяння формуванню у дітей та підлітків патріотичних 

почуттів, любові до рідної природи, краю, Батьківщини; прищеплення любові 

до рідної мови; розвиток естетичної самосвідомості, здатності до творчої 

самореалізації. Читач бібліотеки-філії с. Раково, учень 8-го класу Раківської 

ЗОШ І-ІІ ступенів, Йовбак Ян брав участь у цьому конкурсі за однією з 

номінацій на тему: "Моя майбутня професія". Його визнано одним з кращих, а 

твір опубліковано в збірці творів "Творчі канікули", яка містить кращі роботи 

учасників конкурсу. 



«Турянський край – писанковий рай». Під такою назвою 28 квітня 

пройшла виставка-ярмарка в якій також взяли участь представники 

бібліотечних закладів Тур’є-Реметівської громади. 

Урочисте запалення святкових вогнів на головній ялинці громади у с. 

Тур’ї Ремети та ялинці в с. Порошково – важливе свято для місцевих жителів, 

яке символізує початок зимових свят, необійшлося без бібліотечних 

працівників громади. Всією бібліотечною родиною ми співали святкових 

пісень, веселилися і раділи приходу зимових свят. 

Для того, щоб бібліотеки залишалися затребуваними суспільними 

інституціями, вони мають бути завжди в тренді. Це стосується і бібліотечних 

сервісів, особливо зараз, у період пандемії коронавірусу. Послуги бібліотеки 

мають бути актуальними і на часі Тому, для розширення спектру послуг 

бібліотеки та автоматизації основних бібліотечних процесів, цього року в 

Публічній бібліотеці Тур’ї Ремети було впроваджено АБІС Коха. АБІС Коха 

— автоматизована інтегрована бібліотечна система (АБІС), яка є першою 

вільною АБІС з відкритими джерельними кодами. Цього року це значний крок 

уперед і нові перспективи на майбутнє. АБІС Коха дає можливість звести до 

мінімуму паперову роботу працівника бібліотеки, автоматизувавши майже всі 

її процеси, зокрема до переваг Кохи можна віднести: Koha має більшість 

очікуваних можливостей програмного забезпечення АБІС, зокрема: 

- Простий, зручний інтерфейс для бібліотекарів та читачів (відвідувачів) 

- Пошук, що гнучко налаштовується 

- Обіг та керування позичальниками 

- Модуль каталогізації з вбудованим клієнтом Z39.50/SRU 

- Повна система надходжень, зокрема бюджетні витрати та цінові дані (з 

включенням постачальників та конверсією валют) 

- Проста система надходжень для маленької бібліотеки 

- Здатність працювати з будь-якою кількістю підрозділів, відвідувачів, 

категорій відвідувачів, примірників, категорій примірників, валют та 

інших даних 

- Система періодики для журналів або ж газет 

- Списки прочитаного для відвідувачів 

Завдяки впровадженню цієї системі з’явилося більше часу та 

можливостей для роботи із «живими» користувачами. На даний момент, 

впровадження системи є пілотним проєктом на базі Публічної бібліотеки с. 

Тур’ї Ремети, який, в разі успіху, планується впровадити у всіх бібліотеках 

громади. 

 

Заклади клубного типу 

Робота сільських клубів та будинку культури спрямована на виконання 

державних соціальних програм, пошук та розробку інноваційних форм 

організації культурно-дозвіллєвої діяльності, на підвищення професійного 

рівня колективів художньої творчості, вивчення дозвіллєвих потреб різних 

вікових категорій населення та втілення їх у культурно-дозвільну діяльність, 

популяризацію національних культурних традицій, свят та обрядів, 



формування привабливого іміджу Турянщини. Головна увага приділяється 

поліпшенню роботи закладу культури, посилення його ролі в організації 

культурного дозвілля та відпочинку населення, збереженню та поліпшенню 

матеріально-технічної бази. 

Основними завданнями закладів клубного типу є: 

- реалізація державної політики у сфері культури, охорони культурної 

спадщини; 

- забезпечення: 

- вільного розвитку культурно-мистецьких процесів; 

- доступності всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для 

кожного громадянина України та мешканця Тур’є-Реметівської громади; 

- сприяння відродженню та розвитку традицій і культури української нації, 

етнічної, культурної і мовної самобутності корінних народів і національних 

меншин. 
 

Протягом року в закладах клубного типу 

проводилися масові заходи до державних свят 

та подій, зокрема до Дня Соборності України, 

Дня вшанування пам’яті героїв Крут, Дня 

Конституції України, Дня Незалежності 

України, Дня захисника країни та Дня 

українського козацтва, Дня Героїв Небесної 

Сотні. Пам'ятними заходами було відзначено 

Міжнародний день пам'яті жертв Голокосту, День пам'яті та примирення 
(па́ м'яті жертв Другої світової війни, та примирення між країнами- 

учасниками Другої світової війни), День пам'яті жертв Голодомору в Україні 

1932-1933 років. Цікаво та змістовно пройшли масові заходи до Дня Святого 

Валентина, День вишиванки, Міжнародний день захисту дітей, День 

працівника освіти, Всеукраїнський день бібліотек, День працівників культури 

та майстрів народного мистецтва. Також у 2021 році працівники клубних 

закладів відзначали 150-річчя від дня народження Лесі Українки та 207-му 

річницю з дня народження великого Кобзаря. Зокрема працівники сільських 

клубів та будинку культури взяли участь у заходах громади: урочисте 

запалення святкових вогнів ялинок сіл Тур'ї Ремети та Порошково, Різдяні 

онлайн колядування «Від села до села йде Різдв'яна коляда», виставці-ярмарці 

«Турянський край – писанковий рай»; урочисте відзначення 30-ї річниці Дня 

Незалежності України; святкування Дня працівників освіти «Зі святом, 

освітяни», День Захисника та України. 



 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 
 

 
 

Не зважаючи на активну роботу 



в культурній діяльності завідувачці сільського клубу с. Тур’ї Ремети Ользі 

Головей вдалося прийняти участь у соціально-культурному міжнародному 

проєкті «Таємниці України для тебе» від УКФ та потрапити до сотні 

переможців з поміж 5000 претендентів. Це проєкт завдяки якому про 

легендарного листоношу Федора Фекету тепер дізнаються далеко за океаном, 

завдяки цьому інформація про видатного листоношу Федора Фекету буде 

зберігатися в унікальній книзі в бібліотеках Конгресу США, Ватикану та 

Великобританії. 

 
 

наступних поколінь. 

25 листопада в сільському клубі та школі с. 

Вільшинки відбулася зустріч з український 

фольклористом,  літературознавцем, 

бібліографом, мистецтвознавцем і 

педагогом, заслуженим діячем мистецтв 

України Іваном Хлантою, який приїхав до 

мальовничих Вільшинок з благородною 

місією - записати автентичні пісні жителів 

села з метою їхнього збереження для 

З метою налагодження співпраці із волоською національною меншиною 

директор сільського будинку культури с. Порошково відвідала, соціально- 

духовний центр "Дім волохів. Україна" . 

З ініціативи тодішнього голови 

облдержадміністрації Анатолія Полоскова 

2021 року у с. Лисичів пройшов фестиваль 

народного мистецтва «Гамора», в якому 

взяли участь і наші колективи, зокрема 

аматорський фольклорний колектив 

сільського клубу с. Туриця «Туричаночка» 

керівник Марія Микита. 

19 вересня у м. Перечин відбувся фестиваль «Perechin FOLK fest» де 

брав участь зразковий аматорський фольклорний гурт «Родина», керівник 

Ольга Мицька та аматорський фольклорний колектив сільського клубу с. 

Туриця «Туричаночка» керівник Марія Микита 

З метою організації та проведення більш цікавих культурно-масових 

заходів, для забезпечення належних умов роботи, розвитку та розширення 

гуртків художньої самодіяльності у 2021 році була покращена матеріально- 

технічна база таких установ: 

- в сільський клуб с. Вільшинки закуплено печку для обігріву 

приміщення (концертного залу), зроблено косметичний ремонт 

приміщення; 

- в сільському клубі с. Туриця почищено та перекладено кахельну печку 

для кращого її функціонування; відремонтовано частково дах. 

- розроблено проектно-кошторисну документацію для ремонту даху 

сільського клубу с. Туриця; 



- зроблено поточний ремонт фасаду сільського клубу с. Тур'ї Ремети; на 

подвір’ї встановлено лавочки для відпочинку; проведено водовідвід за 

кошти меценатів 

- проведено Інтернет в сільських клубах сіл Тур`ї Ремети, Вільшинки, 

Тур'я Поляна, Полянська Гута, Тур'я Бистра та Туриця. 

 

«Комунальний заклад Тур’є-Реметівська дитяча школа мистецтв 

Турє-Реметівської сільської ради» 

 

Рішенням Тур’є-Реметівської сільської ради від 17 грудня 2020 року № 

19 Тур’я-Реетівська школа семирічка увійшла до складу засновника Тур’є- 

Реметівської сільської ради і переіменована на «Комунальний заклад Тур’є- 

Реметівська дитяча школа мистецтв Турє-Реметівської сільської ради», яка 

розпочала своє функкціонування з січня 2021 року. 

Вихованці Тур’є-Реметівської школи мистецтв – 160 дітей, навчаються 

за такими 

напрямками: 

- народні інструменти - 44 учні 

- клас фортепіано – 17 учнів 

- духові інструменти – 11 учнів 

- клас скрипки -8 учнів 

- клас хореографічного мистецтва – 41 учень 

- клас образотворчого мистецтва – 28 учнів 

- клас сценічного мистецтва – 10 учнів 

- Клас вокалу – 1 учень. 

 

Тур’є-Реметівська школа мистецтв має філію в с.Порошково. 

 

За 2021 рік досягнення школи: 

- ІІ та ІІІ призові місця на Обласному дитячому фестивалі-конкурсі 

«Веселковий передзвін» 

- Перемога у конкурсному відборі серед учнів мистецьких шкіл області та 

участь у проєкті ЗАЗНХ «Зіркове майбутнє Срібної землі». 

- У школі (філія с. Порошково) був проведений майстер-клас разом з 

викладачами Чопської музичної школи. 

 

 

 

Функціонування закладів освіти на території сільської 

 

Відділ освіти, молоді та спорту було утворено згідно з рішенням сесії 

Тур'є-Реметівської сільської ради № 24 від 24.12.2020 «Про надання згоди на 

прийняття закладів дошкільної та загальної середньої освіти у комунальну 

власність Тур'є-Реметівської сільської ради» сільська ради вступила у 



засновники для 9 закладів дошкільної освіти і 12 закладів загальної середньої 

освіти. 

Для забезпечення надання якісних освітніх послуг функціонує 9 

закладів дошкільної освіти та дошкільний підрозділ Вільшинківської гімназії і 

12 закладів загальної середньої освіти. Кількість дітей від 0 до 6 років 

становить 1525, загальна кількість дітей шкільного віку від 6 до 18 років – 

3415. 

 

Дошкільна освіта 

 

Станом на 01.01.2022 року на території сільської ради нараховується 1341 

дитина віком від 1 до 6 років. У 9 ЗДО та дошкільному підрозділі 

Вільшинківської гімназії здобувають дошкільну освіту 436 дітей (33 %). 

Кількість дітей від 3 до 6 років, які навчаються і виховуються в ЗДО 

становить 384 вихованців (44,%). 

Із 316 дітей – п’ятирічок 142 (44%) виховується у ЗДО. 

Середня завантаженість ЗДО 116 дітей на 100 місць. 

Середня вартість утримання 1 вихованця становить 32 816 грн. 

На початку 2021 календарного року для забезпечення заробітною платою 

працівників ЗДО виділено 13 238 587, 00 грн, на придбання матеріалів (в тому 

числі і закупівля новорічних подарунків) – 77 123,00 грн. 

Всі заклади дошкільної освіти забезпечені кадрами, у них працює 39 

педагогічних працівників. Для підвищення якості дошкільної освіти, 

забезпечення її сталого інноваційного розвитку педагогічні колективи закладів 

дошкільної освіти спрямовують свою діяльність на формування різнобічно 

розвиненої, духовно багатої, оптимістично та патріотично налаштованої 

особистості, починаючи з перших років життя дитини і завершуючи її вступом 

до школи. 

 

Загальна середня освіта 

 

Станом на 01 січня 2022 у громаді функціонують 12 закладів загальної 

середньої освіти, із них: 

3 заклади загальної середньої освіти, в яких навчається 2037 учнів (у тому 

числі опорний заклад освіти – Т-Реметівський ЗЗСО); 

7 гімназій, в яких навчається 754 учнів; 

2 початкові школи, в яких навчається 13 учнів ( у тому числі філія 

опорного закладу освіти – Липовецька початкова школа). 

У 2021-2022 навчальному році у закладах загальної середньої освіти 

району сформовано 149 класів. 

До 17 перших класів у 2021-2022 навчальному році зараховано 300 учнів, 

до трьох десятих класів – 77 учнів. Середня наповнюваність учнів у класах 

становить 18,8. 

Рівень завантаженості закладів загальної середньої освіти становить 

84,5%. 



Середня вартість утримання 1 учня становить 12 730 тис. грн. 

14 грудня 2021 року сесією сільської ради прийнято рішення про 

створення опорного закладу освіти «Тур'є-Реметівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Тур'є-Реметівської сільської ради та його філії 

– Липовецької початкової школи. 

За останні роки значно підвищився кількісний показник учнівського 

контингенту закладів загальної середньої освіти: 

 

Разом з тим, зменшується кількість випускників 11 класів закладів 

загальної середньої освіти: 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 
 

Початкова освіта 

 

З вересня 2018 року в усіх школах України першокласники навчаються за 

моделлю Нової української школи, яка визначає нові підходи до навчання та 
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змісту освіти. Сучасні діти за своїм інтелектуальним потенціалом стоять на 

щабель вище від однолітків, які навчались в українській школі ще декілька 

років тому. 

Відділом освіти, молоді та спорту, закладами загальної середньої освіти 

упродовж року проведено змістовну організаційну та практичну роботу щодо 

запровадження нових стандартів у початковій школі. 

Починаючи з 2018-2019 навчального року   в усіх закладах без винятку 

було створене нове освітнє середовище. 

На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти,  

успішного впровадження нового Державного стандарту початкової школи 

виділено державну субвенцію у розмірі 767,8 тис. грн., рішенням сесії 

сільської ради виділено кошти для співфінансування у розмірі 72,5 тис.грн. 

Всього – 840,3 тис грн. 

За кошти субвенції придбано: 

 шкільні меблі – 261,4 тис грн. 

 комп’ютерне обладнання – 320,9 тис грн. 

 дидактичний матеріал – 185,5 тис грн. 

 

За кошти сільського бюджету: 

 шкільні меблі – 25,5 тис грн; 

 комп’ютерне обладнання – 28,5 тис грн; 

 дидактичний матеріал – 18,5 тис грн. 

 

Станом на 01.01.2022 року одномісними партами, дидактичним 

матеріалом     та     комп’ютерним     обладнанням забезпечено 100% 

першокласників. 

Учнів початкових класів, які навчаються за Державним стандартом 

початкової освіти в умовах Нової української школи, на 100% забезпечено 

підручниками. 

 

Позашкільна освіта 

 

У 2021-2022 навчального року у 11 закладах загальної середньої освіти у 

106 гуртках займаються 1393 учні (49,6% від загальної кількості школярів). До 

гуртків еколого-натуралістичного напрямку залучений 91 учень, науково- 

технічного напрямку – 28, туристично-краєзнавчого – 66, фізкультурно- 

оздоровчого – 213, художньо-естетичного – 473 учнів, дослідницько- 

експериментального – 15, військово-патріотичного – 127, оздоровчого – 15, 

інших напрямків – 365 учнів. 

 
 

Навчання дітей з особливими освітніми потребами 



З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на здобуття 

якісної освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом запровадження 

інклюзивного навчання у 2021-2022 навальному році у шести закладах 

загальної середньої освіти (Тур’я Бистрянська гімназія – 1 клас, 

Порошківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів – 2 класи, Тур’є-Реметівський ЗЗСО-8 

класів, Вільшинківська гімназія – 1 клас, Т-Полянська гімназія – 3 класи, 

Поляно-Гутянська гімназія – 3 класи) для 20 дітей з особливими освітніми 

потребами організовано інклюзивне навчання з асистентом вчителя. 

У 11 спеціальних класах (Тур’я Бистрянська гімназія 7 класів, 

Порошківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів 2 класи, Тур’є-Реметівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів 2 класи) навчається 88 учнів. 

26.08.2021 на сесії сільської ради прийнято рішення «Про створення 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр», який буде 

забезпечувати права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2-х до 

18-ти років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти. Фахівці 

центру проводитимуть комплексну психолого-педагогічну оцінку розвитку 

дитини, надаватимуть психолого-педагогічну допомогу та забезпечуватимуть 

системне кваліфіковане супроводження. 

З 5 січня 2022 року триває конкурс на посаду керівника ІРЦ. 

У 2021 році обсяг субвенції для надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами становив 926,8 тис. грн. 

Обсяг видатків, використаних на проведення (надання) корекційно- 

розвиткових занять (послуг) становив 228,6 тис. гривень 

Обсяг видатків, використаних на придбання спеціальних засобів корекції 

психофізичного розвитку становив 298,8тис. гривень. 

 
 
 

Виховний простір освітнього процессу 

 

Поява нових цілей і цінностей в освіті вимагають переосмислення змісту, 

форм і методів виховання дітей та учнівської молоді. 

Діяльність педагогічних колективів була спрямована на виховання 

гуманіста, патріота, громадянина України, реалізацію завдань Концепції 

національно-патріотичного виховання молоді, заходів щодо профілактики 

дитячої безпритульності і бездоглядності, тощо. 

Національно-патріотичний напрям виховної роботи знайшов 

відображення в проведенні заходів, присвячених знаменним датам та 

державним святам, тематичних виховних годинах, уроках пам’яті. 

Традиційними в закладах освіти є заходи щодо відзначення Дня знань, 

Дня захисника України та Дня українського козацтва, Дня Гідності та 

Свободи, Дня голодомору та репресій, Героїв Небесної Сотні, уроки 

мужності до річниці визволення України від німецько-фашистських 

загарбників, День пам’яті героїв Крут, Дня Соборності України історичні та 



виховні години, зустрічі з воїнами АТО та воїнами, які брали участь в воєнних 

діях на території інших держав. До Дня захисника України проводяться 

спортивні змагання «Козацькі розваги». 

До Дня української писемності та мови, що відзначається 9 листопада, в 

закладах щороку проводяться цікаві заходи. Учні беруть участь у І 

(шкільному) етапі Міжнародного конкурсу з української мови імені Петра 

Яцика та написанні радіодиктанту національної єдності. 

Значна увага приділялася моральному вихованню здобувачів освіти. З 

нагоди Міжнародного Дня людей похилого віку проведено класні години 

«Дерево міцне корінням, а людина - друзями». 

Превентивне виховання учнів та правова освіта реалізовується в закладах 

через проведення Тижня правової освіти (листопад), заходів у рамках 

програми «16 днів проти насильства», Всеукраїнського тижня права у грудні, 

Формування основ здорового способу життя здійснювалося через 

проведення в закладі Дня здоров’я, різноманітних спортивних змагань. 

Постійно проводилися заходи, направлені на профілактику 

тютюнопаління, вживання алкоголю, наркоманії; організовувалися тематичні 

виставки літератури з профілактики тютюнопаління, наркоманії, вживання 

алкоголю та ствердження здорового способу життя. 

З метою безпеки життєдіяльності учнів у закладах було заплановано і 

проведено тижні безпеки життєдіяльності. 

У рамках екологічного виховання відбулися трудові екологічні акції з 

покращання та благоустрою шкільної території. З метою підвищення 

екологічної культури і свідомості учнів, формування дбайливого ставлення до 

природи в Т-Реметівському ЗЗСО та Т-Бистрянській гімназії запроваджено 

роздільне сортування пластику, паперу, батарейок. 

Щороку учні беруть участь у Всеукраїнському уроці доброти, пишуть 

твори, малюють малюнки, піклуються про тварин. 

З метою підтримки обдарованої молоді, створення умов для її розвитку 

та позитивної мотивації до навчання, серед учнів закладів освіти громади 

проводяться учнівські олімпіади, турніри та інші інтелектуальні змагання. 

Традиційною стала  участь школярів громади у Всеукраїнському 

Міжнародному математичному конкурсі «Кенгуру», Всеукраїнському 

фізичному конкурсі «Левеня», Міжнародному конкурсі з інформатики та 

комп’ютерної вправності   «Бобер  -2019», Всеукраїнському природничому 

інтерактивному  конкурсі «Колосок» (осінній  та весняний етапи) та грі 

«Геліантус-2019», інтерактивній українознавчій грі 

«Соняшник», інтерактивну гру із зарубіжної літератури «Sunflover». Активну 

участь беруть учні у Всеукраїнській грі з англійської мови «Puzzle – 2019», 

конкурсі «Грінвіч», «Лелека». Загалом більше 540 учнів взяли участь у 

Всеукраїнських конкурсах. 

Учениця Т-Реметівський ЗЗСО виборола у Всеукраїнському конкурсі 

екскурсоводів музеїв навчальних закладів „Край, в якому я живуˮ (Т- 

Реметівський ЗЗСО) і вибороли 1 місце на обласному етапі та ІІІ місце на 

Всеукраїнському етапі. 



Учні Раківської гімназії перемогли у ІІ (обласному) етапі конкурсу 

екологічних агітбригад «Земля наш спільний дім». 

У закладах освіти проведено І та ІІ етапи обласного конкурсу «Малюнок, 

вірш, лист до мами», у якому взяли участь відповідно 58 і 34 учнів 5-10 

класів із восьми закладів загальної середньої освіти. Переможці районного 

етапу конкурсу разом зі своїми наставниками побували на урочистому 

концерті до Дня матері, що пройшов у Закарпатському Палаці дитячої та 

юнацької творчості «ПАДІЮН». 

У дистанційному форматі пройшов флешмоб «Колядуємо разом» та 

фестиваль-конкурс „Воскресни, писанко!”. Учні закладів освіти взяли активну 

участь у виставці декоративно-прикладного та ужиткового мистецтва "Знай і 

люби свій край", новорічно-різвяних святах, заходах до Всесвітнього Дня 

поезії, Міжнародного жіночого дня, Дня театру, місячнику боротьби проти 

туберкульозу. 

20 травня пройшов районний етап Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри «Сокіл» («Джура»), у конкурсних випробуваннях 

якого взяло участь 10 команд закладів загальної середньої освіти сільської 

ради. 

Педагогічні працівники закладів освіти взяли участь у регіональному 

етапі конкурсу „Учитель року - 2021” у номінаціях закладу освіти”, 

„Математика”, „Трудове навчання”, „Українська мова та література”. 

Більшість конкурсів проходила у дистанційному форматі. 

 

Психологічна служба 

 

Сучасна освіта перебуває на стадії реформування, основні завдання якого 

визначено Концепцією Нової української школи. Ці завдання не може бути 

вирішено без залучення фахівців психологічної служби та своєчасного 

надання необхідної психологічної, соціально-педагогічної допомоги всім 

учасникам освітнього процесу. Відповідно до Положення про психологічну 

службу у системі освіти посади практичних психологів та соціальних 

педагогів приведено у відповідність до нормативів. В психологічній службі 

району працює 6 практичних психологів та 3 соціальні педагоги, послугами 

яких охоплені усі учасники освітнього процесу. 

 

Діяльність шкільних бібліотек 

 

Контроль за забезпеченням та використанням навчальної літератури у 

закладах загальної середньої освіти - один з важливих напрямів роботи відділу 

освіти, культури, молоді та спорту . Відповідно до нормативних документів та  

рекомендацій Міністерства освіти і науки України, у загальноосвітніх 

навчальних закладах використовуються лише підручники і посібники, що 

мають відповідний гриф «Рекомендовано Міністерством освіти і науки 

України» та відповідають Переліку діючих програм та підручників на 

поточний навчальний рік. 



Роботу шкільних бібліотек забезпечують 10 шкільних бібліотекарів. 

У лютому-березні 2021 року закладами освіти здійснено вибір, а відділом 

освіти узагальнено результати вибору підручників для учнів 4 та 8 класів 

закладів освіти. У квітні 2021 року сформовано  перелік  та замовлено 

посібники для закладів загальної середньої освіти, що видаватимуться за 

кошти державного бюджету. У травні 2021 року сформовано перелік та 

здійснено замовлення підручників для осіб з особливими освітніми потребами. 

Здійснювався вибір  підручників з використанням модуля прозорого 

вибору підручників на базі інформаційно-телекомунікаційної системи ІТС 

«ДІСО» . Дані підручники надійшли до загальноосвітніх навчальних закладів 

у кількості 98,8% від потреби. 

У січні цього року закладами освіти здійснено вибір підручників для 

здобувачів освіти 9 класів. 

 
 

Харчування учнів 

 

Повноцінне раціональне харчування є найважливішою складовою 

формування та збереження здоров’я дитини, опірності фізичним факторам 

навколишнього середовища, високій фізичній і розумовій працездатності. 

Забезпечення школярів гарячим харчуванням впливає на освітній процес та 

його успішність. У результаті планомірної та системно проведеної роботи у 

закладах загальної середньої освіти району забезпечено повне охоплення 

безкоштовним гарячим харчуванням учнів. 

Рішеннями сесій Тур'є-Реметівської сільської ради від 24 грудня 2020 

року № 26 "Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти 

Тур'є-Реметівської сільської ради ", №27 від 24 грудня 2020 року "Про 

організацію харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої 

освіти Тур'є-Реметівської сільської ради" прийняті рішення щодо організації 

харчування учнів та вихованців у закладах освіти сільської ради. Відділом  

освіти, молоді та спорту видано відповідні накази (№2 від 06.2021 "Про 

організацію харчування здобувачів освіти у закладах загальної середньої 

освіти Тур'є-Реметівської сільської ради" та №3 від 06.01.2021 " Про 

організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тур'є-Реметівської 

сільської ради") та забезпечено виконання статті 56 Закону України "Про 

освіту" у частині забезпечення безоплатним гарячим харчування окремих 

категорій здобувачів освіти. 

Сума бюджетних коштів, затверджених рішенням сесії сільської ради на 

придбання продуктів харчування у 2021 році становить 3178800, 00 грн. 

Харчування здобувачів дошкільної освіти забезпечується відповідно до 

Закону України „Про дошкільну освіту” (ст.35) за рахунок залучення 

бюджетних та батьківських коштів. 

У закладах дошкільної освіти, відповідно до рішення другої сесії VIII 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради від 24 грудня 2020 року №26 

«Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тур’є- 



Реметівської сільської ради у 2021 році забезпечено безкоштовним 

харчуванням за кошти органу місцевого самоврядування пільгові категорії 

здобувачів освіти (діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти 

з інвалідністю, діти з малозабезпечених родин, діти працівників органів 

внутрішніх справ, які загинули під час виконання службових обов’язків, діти 

учасників бойових дій та сімей загиблих учасників бойових дій, діти з сімей,  

переміщених з тимчасово окупованих територій та діти учасників ліквідації 

аварії на ЧАЕС). 

Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у ЗДО у 

розмірах, визначених органом місцевого самоврядування. У 2021 році розмір 

батьківської плати за харчування однієї дитини в закладах дошкільної освіти 

встановлено у розмірі 50% від загальної вартості харчування дітей в день в 

межах кошторисних призначень, закладених сільським бюджетом на 2021 рік. 

Вартість дітодня: у період 01.01.2021-31.05.2021 та 01.09.2021-31.12.2021 - 30 

грн.00 коп. 

Безкоштовним гарячим харчування у закладах загальної середньої освіти 

забезпечені 876 учнів (з них : 744 – учні пільгових категорій, учні 

спеціальних та інклюзивних класів та 28 учнів пришкільного інтернату 

Туричківської гімназії. Середня вартість обіду – 20,0 грн 

У 9 закладах загальної середньої освіти сільської ради облаштовані 

харчоблоки для забезпечення учнів безпечною, якісною, повноцінною та 

корисною їжею. У 2020-2021 навчальному році харчування учнів 

здійснювалося відповідно до норм харчування у навчальних та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 22 листопада 2004 року № 1591, Порядку організації 

харчування дітей у навчальних та оздоровчих закладах, затвердженого 

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

України від 01 червня 2005 року № 242/329, Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 25.09.2020 №2205 та з урахуванням постанови 

Головного державного санітарного лікаря України від 22.08.2020 № 50 «Про 

затвердження протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину 

у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби COVID-19», якою 

регламентовано вимоги щодо організації харчування з дотриманням 

протиепідемічних заходів у закладах освіти на період карантину. 

З 01 січня 2022 року всі заклади освіти перейшли до нових норм 

харчування, відповідно до постанови Кабінету міністрів України від 24 

березня 2021 р. № 305 "Про затвердження норм та Порядку організації 

харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та 

відпочинку» 

Рішеннями сесії сільської ради від 14 грудня 2021 року №488 та №489 

збільшено вартість харчування у закладах дошкільної та загальної середньої 

освіти до 35 грн за дітодень. 

За кошти залишків освітньої субвенції закуплено обладнання для 

харчоблоків (10 холодильників, 5 електричних плит) на суму 100 000, 0 грн 



 

 

 

Забезпечення підвезення учнів та педагогічних працівників 

 

Важливим питанням щодо створення сприятливих умов для доступу 

школярів до якісної освіти та збереження здоров'я є   організація 

підвезення учнів до закладів освіти громади. Підвезення дітей, які 

проживають поза межею пішохідної доступності, здійснювалось 6 шкільними 

автобусами. Загалом в громаді у 2021-2022 навчальному році організовано 

регулярне безоплатне перевезення для 459 учнів (96%) та 60 (93%) 

педагогічних працівників. Для 5 здобувачів освіти організовано підвезення 

орендованим транспортом. 

П’ять шкільних автобусів забезпечені супроводжуючими педагогічними 

працівниками на маршрутах (відсутня така особа у Т-Пасіцькому закладі 

загальної середньої освіти). 

Весь транспорт, який знаходиться на балансі закладів освіти, у 

задовільному стані. Проводяться необхідні ремонти, своєчасна діагностика.  

Для забезпечення 100% підвезення учнів та педагогів, розвантаження 

маршрутів є потреба у придбанні ще двох шкільних автобусів, в тому числі 

одного автобуса, обладнаного для перевезення дітей з особливими освітніми 

потребами. Один шкільний автобус підлягає капітальному ремонту, три 

автобуси вичерпали свій експлуатаційний термін. 

 

Оздоровлення 

 

Відповідно до наказу департаменту освіти і науки, молоді та спорту 

облдержадміністрації 14.05.2021 №115 „Про організацію відпочинку дітей на 

базі Воловецької філії Закарпатського обласного еколого-натуралістичного 

центру учнівської молоді „Арніка та філії «Едельвейс» Закарпатського центру 

туризму, краєзнавства, екскурсій і спорту учнівської молоді у 2021 році» з 

01.07 по 14.07.2021 року 23 учнів закладів загальної середньої освіти 

пільгових категорій, відмінників навчання – учні 6,7,8 класів, талановиті та 

обдаровані діти – переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних олімпіад, 

конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, лідери дитячих громадських 

організацій, діти-учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд) 

відпочиватимуть на базі філії Закарпатського центру туризму, краєзнавства,  

екскурсій і спорту учнівської молоді «Едельвейс». 

Троє учнів закладів загальної середньої освіти, вихованців будинку сімейного 

типу сім’ї Чомоляк (Шутанич Є., Шутанич Д., Стегун Д.) оздоровилися на базі 

табору «Молода гвардія» в м.Одеса. 

Двоє здобувачів освіти з числа дітей з малозабезпечених сімей (Трашкі Ю.,  

Плешко В.) оздоровлювалися в таборі «Артек» у Пущі Водиці. 



У зв’язку із відсутністю фінансування літньої оздоровчої кампанії у 2021 

році, пришкільні та літні мовні табори на базі закладів загальної середньої 

освіти організовано не було. 

 
 
 

Фізкультура і спорт 

 

У всіх закладах загальної середньої освіти створені належні умови для 

забезпечення фізичного виховання і розвитку масового спорту серед 

учнівської молоді. До послуг школярів – 6 стандартних спортивних залів, 2- 

обладнаних у пристосованих приміщеннях, 8 спортивних майданчиків 

(волейбольні, баскетбольні), 6 майданчиків зі штучним покриттям. 

Гордістю нашої громади є новозбудований спортивний зал у Раківській 

гімназії, урочисто відкритий 27 травня цього року. На його будівництво по 

програмі Президента України «Велике будівництво» було виділено 4,8 

мільйона гривень з Держфонду регіонального розвитку та близько 700 тис. 

гривень державної субвенції на соціально-економічний розвиток окремих 

територій. 

Рішенням сесії сільської ради прийнято Програму «Розвиток фізичної 

культури та спорту», на фінансування якої виділено 15 000, 00 грн. 

За кошти залишків освітньої субвенції придбано спортивний інвентар на 

суму 28, 0 тис. грн. 

В селах громади проходив чемпіонат Турянської долини з футболу. 

Протягом серпня проходив розіграш кубка Турянської долини з футболу, 

переможцем якого став футбольний клуб «Порошково». У грудні 2021 року на 

«Минай-арені» проведено матч за суперкубок Турянської долини з футболу. 

 
 

Модернізація матеріально-технічної бази 

 

Пріоритетним напрямком роботи є питання енергозбереження, 

підвищення енергоефективності, зміцнення та оновлення матеріального та 

технічного оснащення. 

У 13 котельнях закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

проводиться плановий ремонт для безпосередньої їх підготовки до роботи в 

новому опалювальному сезоні. З місцевого бюджету виділено 170,0 тис грн. 

для придбання твердопаливного котла для котельні Порошківського ЗДО,який 

закуплено та встановлено у вересні 2021 року. 

З метою забезпечення освітніх установ твердим паливом проведено 

відкриті торги на закупівлю паливних дров у заклади освіти на суму 1 708 

000,00 грн. або 1 708 м куб. ( 1304 м куб для шкіл і 404 м куб для ЗДО ) 

загальна потреба на опалювальний сезон – 1900 м куб. 



Для забезпечення функціонування освітньої галузі на заробітну плату 

педагогічним працівникам у 2021 році виділено державну субвенцію в розмірі 

71 436 300, 00 грн., з сільского бюджету на заробітну плату технічному 

персоналу виділено 12 110 300, 00 грн. 

На придбання матеріалів – 807 769, 00   грн,   на   послуги   виділено 

325 131,00. 

Окрім цього, з коштів залишків освітньої субвенції додатково виділено 

кошти на оплату 30% престижності праці педагогічним працівникам у сумі 1 

754 00, 00 грн , яку використано у повному обсязі. 

Для забезпечення функціонування закладів освіти з місцевого бюджету у 

2021 році виділено: 

ШКОЛА Журнали 
і бланки 

канцто 
вари 

електрооб 
ладнання 

Кухонне 
приладдя 

Миючі 
засоби 

Тур’я-Реметівський 
ЗЗСО 

6000 2000 2500 5000 4500 

Тур’я Пасіцький ЗЗСО 6000 2000 2000 5000 3000 

Порошківський ЗЗСО 6000 2000 2500 5000 10500 

Поляно-Гутянська 
гімназія 

4000 1000 1500 2000 800 

Тур’я Полянська 
гімназія 

4500 1000 1000 2800 1000 

Тур’я Бистрянська 
гімназія 

4500 1500 1300 2000 2000 

Раківська гімназія 4500 1000 1300 2000 900 

Турицька гімназія 4000 1000 1300 2000 1000 

Туричківська гімназія 4000 1000 1200 3000 1000 

Вільшинківська 
гімназія 

4000 1000 1200 2000 400 

Мокрянська початкова 1000 750 500   

Липовецька початкова 1000 750 500   

Тур’я-Реметівський 
ЗДО 

    3400 

Тур’я Пасіцький ЗДО     1280 

Порошківський ЗДО     4400 

Поляно-Гутянський 

ЗДО 

    800 

Тур’я Полянський ЗДО     2120 

Тур’я Бистрянський 
ЗДО 

    2600 

Раківський ЗДО     1000 

Турицький ЗДО     1640 

Зерновське     800 

Вільшинківський ЗДО     573 

ВСЬОГО 49 500 15 000 16 800 30 800 43 713 



Вживаються відповідні заходи щодо забезпечення функціонування 

освітньої галузі району, її розвитку, створення умов для рівного доступу 

жителів громади до якісної освіти. 

З січня 2021 року за кошти державної субвенції та місцевого бюджету 

придбано обладнання та проводяться роботи по покращенню матеріально- 

технічної бази закладів освіти: 

Тур’я-Реметівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 

1 Поточний ремонт приміщень, підлоги та стін 75 486,0 

2 Комплект меблів для початкових класів 14 621,0 

3 Дидактичний набір Фребеля 9 130,0 

4 Встановлення системи пожежної сигналізації 290 000,0 

5 Придбання будівельних матеріалів для огорожі 50 000,0 

6 Інтерактивна проекція на підлогу ,,Чарівний килим’’ 131 900,0 

7 Поточний ремонт приміщення інклюзивного классу 50 000,0 
 Всього 621 137,0 

 

Порошківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 

1 Будівництво внутрішніх вбиралень 1 230 253,0 

2 Комплект меблів для старших класів 14 621,0 

3 Комплект меблів для початкових класів 9 780,0 

4 Великий дидактичний набір Фребеля 9 130,0 

5 Вертикалізатор для опорно- рухового апарату 26 500,0 

6 Підвісний тренажер 14 700,0 

7 Спортивний куток 8 390,0 

8 Кухонна витяжка з жирозбірниками 74 035,0 

9 Поточний ремонт приміщень школи початкових класів 194 370,0 
 Поточний ремонт приміщень інклюзивного класу 104 562, 0 
 Всього 1 686 341,0 

 

Тур’я-Пасіцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 

1 Комплект меблів для початкових класів 20 396,0 

2 Придбання комп’ютерного класу (9+1) 200 000,0 

3 Будівництво спортивного майданчика 1 467 000,0 

4 Поточний ремонт харчоблоку 200 000,0 
 Всього 1 887 396,0 

 

Тур’я Бистрянська гімназія 

1 Комплект меблів для старших класів 9 780,0 

2 Дидактичний набір Фребеля 9 130,0 

3 Капітальний ремонт по заміні вікон 290 000,0 

4 Поточний ремонт харчоблоку 280 000,0 

5 Заміна дверей у спортивному залі 49 000,0 

6 Будівництво спортивного майданчика 1 475 000,0 



 Всього 2 112 910,0 
 

Тур’я Полянська гімназія 

1 Поточний ремонт по заміні вікон 179 567,0 

2 Будівництво спортивного майданчика 1 239 000,0 

3 Поточний ремонт коридору із заміною дверей 200 000,0 
 Всього 1 618 567,0 

 

Поляно-Гутянська гімназія 

1 Комплект меблів для старших класів 9 780,0 
 Всього 9 780,0 

 

Раківська гімназія 

1 Придбання будівельних матеріалів для ремонту 1 класу 25 000,0 

2 Технічні умови на приєднання до електричних мереж 33 000,0 
 Всього 58 000,0 

 

Турицька гімназія 

1 Поточний ремонт кухонного блоку 192 500,0 

2 Поточний ремонт внутрішніх вбиралень 197 937,6 

3 Комплект меблів для старших класів 9 780,0 
 Всього 400 217,6 

 

Вільшинківська гімназія 

1 Будівництво внутрішніх вбиралень 770 025,0 

2 Комплект меблів для старших класів 9 780,0 
 Всього 779 805,0 

 

Туричківська гімназія 

1 Поточний ремонт приміщень пришкільного інтернату 200 000,0 
 Всього 200 000,0 

 

Порошківський ЗДО 

1 Придбання твердопаливного котла 170 000,0 

 

У закладах освіти обладнано 10 кабінетів інформатики на 146 робочих 

місць з комп’ютером. Окрім цього у закладах загальної середньої освіти у 

наявності 212 персональних комп’ютерів, 94 ноутбуки; 26 класів з 

інтерактивними поверхнями: 21 – з проектором з інтерактивними функціями, 

4 з інтерактивню панеллю, 1- з інтерактивною підлогою. 

36 класів обладнані засобами візуалізації: 16 з проектором, 20 з 

телевізором. 

91,6% закладів загальної середньої освіти забезпечено високошвидкісним 

Інтернетом та покриттям мережею Wi-Fi (не забезпечена філія опорного 



закладу освіти – Липовецька початкова школа у зв’язку з важкодоступністю). 

За останні роки забезпеченість комп’ютерною технікою закладів освіти 

істотно зросла: протягом останніх 4 років для всіх педагогів 1-4 класів у 

рамках реалізації Концепції «Нова українська школа» закуплено ноутбуки. 

В межах Національного проєкту «Ноутбук кожному вчителю» 

Міністерства освіти і науки та Міністерства цифрової трансформації 

Порошківький заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів отримав 25 

ноутбуків, Турицька гімназія – 3, Т-Пасіцький заклад загальної середньої 

освіти – 2, Раківська та Т-Полянська гімназії по одному. 

У рамках урядової програми «Спроможна школа для кращих 

результатів» у Тур’є-Реметівському закладі загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів реалізовано проєкт «Сучасна СТЕМ – лабораторія для Тур’є- 

Реметівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів» вартість 

якого становить 1080 000 тис.грн., з них: державний бюджет – 972 000 тис. 

грн., місцевий бюджет – 108 000 тис. грн. 

За залишки коштів освітньої субвенції для Т-Пасіцького закладу 

загальної середньої освіти закуплено комп’ютерний клас у складі 9+1. 

У 2021 році здійснено фінансування бюджетних коштів для технічного 

обслуговування (перезарядка) вогнегасників на суму 15950,00 грн. 

 

Проблемні питання: 

 

1. Забезпечення класними приміщеннями учнів Порошківського закладу 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. У 2021/2022 навчальному році 

у даному закладі навчається 1228 учнів у 34-х класних кімнатах. Учні 9- 

и класів початкової ланки (235 учні) та 4-х класів середньої ланки (102 

учнів) навчалися в другу зміну. Оскільки зараз немає змоги забезпечити 

додаткові приміщення у 3-х корпусах школи, у закладі неможливо 

організувати однозмінне навчання. 

2. Придбання 2 шкільних автобусів (один з яких для дітей з особливими 

освітніми потребами). 

3. Реорганізація закладів загальної середньої освіти. 

4. Створення додаткових місць у Т-Пасіцькому закладі дошкільної освіти 

шляхом реконструкції адмінбудівлі сільської ради. 

5. Будівництво початкової школи у селі Порошково для забезпечення 

100% відвідування навчальних занять учнями ромської народності. 

6. Модернізація харчоблоків закладів освіти. 

7. Розвиток спортивної інфраструктури. 

8. Забезпечення протипожежних заходів у закладах освіти 

9. Модернізація навчально-матеріальної бази. 

 

Землеустрій 

 

Протягом 2021 року відділ земельних відносин та екології Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі Відділ) виконував завдання щодо реалізації 



повноважень у сфері земельних відносин Тур’є-Реметівської територіальної 

громади (далі – громади) визначених Земельним кодексом України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими нормативно 

правовими актами. 

Здійснювалася підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів в 

рамках взаємодії відділу з іншими органами державної влади на території 

області, підготовка інформацій на листи підприємств, установ, організацій, 

адвокатських запитів. 

Протягом 2021 року відділом підготовлено 520 проєтів рішення про 

надання та затвердження документації із землеустрою, а саме: 
 

 

 

 
 

 
 

 
 

З метою наповнення місцевого бюджету протягом року проводилась 

робота по впорядкуванню та внесенню змін до діючих договорів оренди 

земельних ділянок. В результаті проведеної роботи підготовлено 3 проєкти 

рішень та додаткових угод до договорів. Відділом підготовлено на розгляд 

сесії 3 проєкти рішень про затвердження проєктів землеустрою та надання в 

оренду земельних ділянок. 

В липні 2021 року відділом підготовлено рішення про затвердження 

нормативної грошової оцінки 7 населених пунктів: 
 

 

   

 
c. Завбуч 

 
с. Тур'я Пасіка 

 
с. Туриця 

 

 

проекти землеустрою щодо 
відведення земельної ділянки 

для ведення особистого 
селянського господарства 

 
 

технічні документації із 
землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної 
ділянки в натурі 

 
проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, 
господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

 
проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки 
для індивідуального садівництва 

 

 
проекти землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в 
оренду 

 
с. Тур’я Бистра 

 
с.Свалявка 

 
с. Тур’я Поляна 

 

с. Полянська 
Гута 



У 2022 році на підставі нормативної грошової оцінки даних населених 

пунктів до місцевого бюджету надійдуть додаткові кошти від сплати орендної 

плати та земельного податку. 

Підготовлено 4 рішення про затвердження звіту про експертну грошову 

оцінку земельних ділянок. 

На протязі 2021 року було продано 4 земельні ділянки загальною 

площею – 0,9019 га, що дало можливість додатково залучити до бюджету – 

507112,52 тис. грн. 

У минулому році відділом організовано роботу по реєстрації права 

комунальної власності на 56 земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, які передані з державної власності. 

На протязі року представники відділу брали участь у розгляді межових 

спорів, за результатами яких готувались акти обстежень. 

 
 

Житлово-комунальне господарство та транспортні комунікації 

 

Відділом житлово-комунального господарства та транспорту 

забезпечується виконання завдань, що стосуються питань комунальної 

власності територіальної громади, житлово-комунального господарства, 

транспорту, оренди майна через систему PROZORRO, передачі об’єктів. 

У І кварталі 2021 року, з метою ведення єдиної бази даних об’єктів 

комунальної власності територіальної громади, була проведена робота по 

збору даних та формуванню Переліків установ, закладів, підприємств, 

організацій, інвентарних об’єктів нерухомого майна, комунальної власності 

територіальної громади із зазначенням місць розташування. 

З 1 лютого 2020 року відбулись суттєві зміни у правилах передачі в 

оренду державного та комунального майна. Це пов’язано з прийняттям нового 

Закону України «Про оренду державного та комунального майна» від 

03.10.2019 р. №157-ІХ. Закон насамперед ввів новий механізм передачі майна 

в оренду через електронну торгову систему, проведення електронних 

аукціонів. 

В цьому напрямку проведено роботу по затвердженню Переліків 

першого та другого типу об’єктів комунальної власності територіальної 

громади, що підлягають передачі в оренду на аукціоні та без проведення 

аукціону. Було підписано 10 нових договорів про здачу в оренду нерухомого 

комунального майна. Загалом за 2021 рік за оренду нерухомого комунального 

майна до місцевого бюджету надійшло 177547,39 гривень. 

Розпочато ведення реєстрації пасік, згідно чого бджолярі отримали 

компесації за бджолосім’ї із державної підтримки розвитку бджільництва (у 

розмірі 109,31 за одну бджолосім’ю). 

З IV кварталу 2021 року запрацював реєстр будівельної діяльності, було 

присвоєно 8 поштових адрес. 



На благоустрій територіальної громади у 2021 році з місцевого бюджету 

було витрачено 1007164,73 гривні. У сфері благоустрою населених пунктів 

громади виконані наступні роботи: 

- проведено вуличне освітлепння у селах Тур’ї Ремети (вул. Підгірна), 

Тур’я Поляна (вул. Шевченка), Свалявка. 
 

 

Встановлення вуличного освітлення с. Свалявка 



 
 

Встановлене вуличне освітлення с. Тур’я Поляна 

 

- відремонтовано дороги у селах (Тур’ї Ремети (вул. Шевченка, вул. 

Л.Українки) с. Порошково (вул. Зерновська)); 
 

Ремонт вулиці Шевченка с. Тур’ї Ремети 



  

Ремонт вулиці Л. Укураїнки с. Тур’ї Ремети 
 

Ремонт вулиці Зерновської с. Порошково 

- встановлено автобусні зупинки у селах: Маюрки, Мокра, Свалявка (на 

суму 44362,00). 

   



с. Свалявка с. Маюрки с. Мокра 

Відділ приймав активну участь в розробці та поданні на розгляд сесій 

проєктів рішень з питань передачі, прийняття майна на баланс, орендних 

відносин (35 рішень за 2021 рік) та на розгляд виконавчого виконавчого 

комітету рішень з питань присвоєння статусу жителя гірського населеного 

пункту, присвоєння об’єкту будівництва та видаленню дерев (44 рішення). 

Здійснювалася підготовка інформаційних та аналітичних матеріалів в 

рамках взаємодії відділу з іншими органами державної влади на території 

області, підготовка інформації на листи підприємств, установ, організацій, 

адвокатських запитів. 

Для вирішення питань, працівники відділу співпрацювали з керівниками 

комунальних підприємств, установ, організацій всіх форм власності, у межах 

своїх повноважень при виконанні посадових обов’язків та завдань. 

 

 

 

Відділ правової та кадрової роботи Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Основним завданням відділу є організація правової роботи та кадрової 

роботи , спрямованої на правильне застосування, неухильне дотримання та 

запобіганням невиконанню вимог актів законодавства, інших нормативних 

документів сільською радою, а також її керівниками та працівниками під час 

виконання покладених на них завдань та повноважень. 

Забезпечено своєчасний розгляд звернень громадян, листів підприємств 

, установ, організацій, що надходили до сільської ради та були скеровані на 

вивчення до відділу. 

Протягом 2021 року відділом правової роботи та кадрової роботи 

здійснювалась підготовка та правова експертиза розпоряджень сільського 

голови з основної діяльності та з кадрової роботи, проектів рішень сесії на 

предмет їх відповідності чинному законодавству. Протягом року відділом 

було здійснено правову експертизу розпоряджень голови: з основної 

діяльності – 126, з кадрової роботи -232; рішень виконавчого комітету – 204; 

рішень сесії – 550. Відділом надається правова допомога при підготовці 

проектів рішень, розпоряджень, наказів працівникам відділів сільської ради. 

Забезпечено роботу адміністративної комісії; винесено 22 постанови 

комісії про притягнення до адміністративної відповідальності. Накладені 

стягнення у вигляді штрафів стягнуто. 

Представлено інтереси райдержадміністрації в судах різних інстанцій 

при розгляді спірних питань. Протягом 2021 року до Тур’є-Реметівської 

сільської ради надійшли 42 позовні заяви, сільською радою пред’явлено 1 

претензію. За рішеннями судів за завдані збитки стягнуто до бюджету 21320 

грн. На примусове стягнення до виконавчої служби направлено виконавчий 

лист на суму 20254грн. 



Організовувано роботу з проведення конкурсів на заміщення вакантних 

посад виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. Проведено 12 

конкурсів на заміщення вакантних посад виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради та призначено 51 особу, яка успішно пройшла 

конкурсний відбір. 

Проведено роботу з організації 23 перевірок щодо достовірності 

відомостей про осіб, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України “Про очищення влади”. 

Підготовлено звіт до Перечинської районної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості за формою №3-ПН про попит на робочу силу, 

прийняття та вивільнення працівників, про зайнятість і працевлаштування 

громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. 

Підготовлено 232 проекти розпоряджень з кадрових питань, з них: 

165 - з особового складу: 

35- призначено; 

15-переведено; 

1- проведено стажування; 

2- прийнято на суспільно корисні роботи; 

26 – звільнено; 

36 – про преміювання; 

26- встановлено надбавку; 

2- скорочення штату та штатної одиниці; 

4- про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань; 

16-про покладання обов’язків; 

64 - про надання відпусток 

Сформовано 58 особових справ новопризначених працівників 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради з них: 

45-особових справ посадових осіб органу місцевого самоврядування; 

13- особових справ службовців та робітників Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

Здійснювалося оформлення листків тимчасової непрацездатності працівників 

виконавчого комітету сільської ради. Ведення табелів обліку робочого часу 

працівників сільської ради. 

Зареєстровано 218 заяв з кадрових питань. 

Ведеться контроль за стажем роботи, надбавок за вислугу років посадових 

осіб та службовців органу місцевого самоврядування про що інформується 

відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

Проводиться робота по оформленню трудових книжок працівників 

виконавчого органу сільської ради 

Постійно проводиться моніторинг нових нормативно-правових актів, що 

стосуються роботи в органах місцевого самоврядування. 
 

Кадрова робота 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


У своїй діяльності головний спеціаліст відділу правової та кадрової 

роботи керується Конституцією України, Кодексом законів про працю 

України, законами України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про 

службу в органах місцевого самоврядування”, “Про державну службу”, 

указами і розпорядженнями Президента України, постановами і 

розпорядженнями Кабінету Міністрів України та іншими нормативно- 

правовими актами. 

1. Організовувано роботу з проведення конкурсів на заміщення 

вакантних посад виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Проведено 12 конкурсів на заміщення вакантних посад виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради та призначено 51 особу, яка успішно 

пройшла конкурсний відбір. 

 

2. Проведено роботу з організації 23 перевірок щодо достовірності 

відомостей про осіб, які претендують на зайняття відповідних посад, щодо 

застосування заборон, передбачених частинами третьою і четвертою статті 1 

Закону України “Про очищення влади”. 

 

3. Підготовлено звіт до Перечинської районної філії Закарпатського 

обласного центру зайнятості за формою №3-ПН про попит на робочу силу, 

прийняття та вивільнення працівників, про зайнятість і працевлаштування 

громадян, що мають додаткові гарантії у сприянні працевлаштуванню. 

 

4. Підготовлено 232 проекти розпоряджень з кадрових питань, з них: 

165 - з особового складу: 

35- призначено; 

15-переведено; 

1- проведено стажування; 

2- прийнято на суспільно корисні роботи; 

26 – звільнено; 

36 – про преміювання; 

26- встановлено надбавку; 

2- скорочення штату та штатної одиниці; 

4- про виплату матеріальної допомоги для вирішення соціально-побутових 

питань; 

16-про покладання обов’язків; 

64 - про надання відпусток; 

 

5. Сформовано 58 особових справ новопризначених працівників 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради з них: 

45-особових справ посадових осіб органу місцевого самоврядування; 

13-особових справ службовців та робітників Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran13#n13
http://zakon2.rada.gov.ua/laws/show/1682-18/paran14#n14


6. Здійснювалося оформлення листків тимчасової непрацездатності 

працівників виконавчого комітету сільської ради. 

7. Ведення табелів обліку робочого часу працівників сільської ради. 

8. Зареєстровано 218 заяв громадян з кадрових питань. 

9. Ведеться контроль за стажем роботи, надбавок за вислугу років 

посадових осіб та службовців органу місцевого самоврядування про що 

інформується відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності. 

10. Проводиться робота по оформленню трудових книжок працівників 

виконавчого органу сільської ради. 

11. Постійно проводиться моніторинг нових нормативно-правових актів, 

що стосуються кадрової роботи в органах місцевого самоврядування. 

 
 

Шановні мешканці громади! 

 

Узагальнюючи зроблене за звітний період, хочу зауважити,що 

сьогоднішній результат роботи – це колективна праця кожного депутата, 

кожної постійної комісії, сесійна робота, діяльність виконавчого комітету та 

апарату ради і, безумовно, робота кожного мешканця громади. 

Основна мета звіту – не тільки проаналізувати діяльність ради за звітний 

період, а й разом визначитись щодо основних напрямків та пріоритетів в 

подальшій роботі. 

Завдяки реформі децентралізації ми створюємо сприятливі умови для 

праці та проживання жителів громади. 

Вся робота і моя, як голови, і виконавчого апарату у вас на очах. Я 

розумію свою особисту відповідальність перед громадою за кожне наше 

рішення, кожний наш практичний крок. 

Я вдячна усім, хто допомагав сільській раді в цей нелегкий період 

розвитку практичними справами, своїм досвідом, конструктивними порадами 

та об’єктивними зауваженнями. 

Закликаю всіх і надалі працювати з повною віддачею на благо наших 

мешканців і переконана, що тільки спільними зусиллями ми зможемо 

створити та розбудувати процвітаючу громаду. 

З великим задоволенням буду приймати від Вас поради, пропозиції, 

Ваше бачення у подальшій роботі сільської ради. 

Миру та порозуміння нам усім у Великій родині Тур'є-Реметівської 

громади! 



 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  648 
 

 

Про взяття на баланс 

сільської ради майна 

Керуючись статтями 26, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 13 серпня 2003 р. 

№ 1253 «Про затвердження порядку безоплатної передачі у комунальну 

власність об'єктів соціальної сфери, житлового фонду, у тому числі 

незавершеного будівництва, а також внутрішньогосподарських меліоративних 

систем колективних сільськогосподарських підприємств, що не підлягали 

паюванню в процесі реорганізації цих підприємств та передані на баланс 

підприємств-правонаступників», на підставі акту приймання – передачі 

інженерної інфраструктури внутрішньої господарської меліоративної системи 

на території Тур’я-Пасіцької сільської ради від 18.06.2004 року, враховуючи 

пропозиції постійної комісії сільської ради з питань комунальної власності, 

житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, з метою 

ефективного використання та збереження комунального майна, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради комунальне 

майно, що знаходиться у селі Тур’я Пасіка, згідно акту приймання – передачі 

інженерної інфраструктури внутрішньої господарської меліоративної системи 

на території Тур’я-Пасіцької сільської ради від 18.06.2004 року. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності (Коряк М. Ф.) 

провести відповідні зміни в бухгалтерському обліку, згідно вимог чинного 

законодавства. 

3. 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 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 649 
 

 

 

Про реорганізацію Турицького закладу 

дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради 

шляхом його приєднання до Турицької гімназії 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про повну загальну середню 

освіту», «Про дошкільну освіту», керуючись ст. 32, 43 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», з метою оптимізації мережі закладів освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради та забезпечення умов для рівного доступу до 

якісної освіти, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати з 01 серпня 2022 року Турицький заклад дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської ради (код ЄДРПОУ 26463306) юридична 

адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, село Туриця, вулиця 

Центральна, будинок 134 шляхом його приєднання до Турицької гімназії Тур’є- 

Реметівської сільської ради (код ЄДРПОУ 26463186) юридична адреса: 

Закарпатська область, Ужгородський район, село Туриця, вулиця Центральна, 

будинок 100. 

2. Включити вид економічної діяльності КВЕД 8510 «Дошкільна освіта» до 

Турицької гімназії Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Провести перереєстрацію закладу згідно з вимогами чинного 

законодавства. 

4. Визнати Турицьку гімназію Тур’є-Реметівської сільської ради 

правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Турицького 

закладу дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Утворити комісію з реорганізації Турицького закладу дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради та затвердити її склад згідно додатку до 

рішення. 



6. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів: 2 місяці з дня 

опублікування оголошення про припинення юридичних осіб шляхом 

перетворення. 

7. Комісії з реорганізації: 

7.1. В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює 

державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичних 

осіб шляхом реорганізації (приєднання) і подати необхідні документи для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

7.2. Після закінчення 2-х місячного строку для пред’явлення вимог 

кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, скласти передавальний 

акт та подати його на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

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

(Цапик В.Й.): 

8.1. Вжити     заходів, пов’язаних з реорганізацією вище вказаних установ, 

в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

8.2. Персонально попередити директорів Турицького закладу дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та Турицької гімназії Тур’є- 

Реметівської сільської ради про реорганізацію юридичних осіб в порядку, 

визначеному законодавством України. 

8.3. Затвердити Статут Турицької гімназії Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

8.4. Затвердити Положення про дошкільний підрозділ Турицької гімназії 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

8.5. В порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, 

вжити заходів організаційно-кадрового характеру стосовно працівників 

Турицького закладу дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради у 

зв’язку з реорганізацією цього закладу, змінами в організації праці. 

9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



    Додаток 

рішення сільської ради 

14.04.2022 № 649 
 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Турицького закладу 

дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 
 

 Голова комісії 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра Ярославівна 

перший заступник Тур’є- 

Реметівського сільського голови 

(РНОКПП 2998302246) 

 
Члени комісії: 

ГУШТАН 

Алла Василівна 

спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер) 

централізованої бухгалтерії відділу 

освіти, молоді та спорту сільської ради 

(РНОКПП 2789707226) 

КАЧУР 

Тетяна Василівна 

директор Турицької гімназії Тур’є- 

Реметівської сільської ради (РНОКПП 

2995903089) 

ЛАГОДА 

Марина Юріївна 

головний бухгалтер відділу освіти, 

молоді та спорту сільської ради 

(РНОКПП 3273514404) 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

начальник відділу освіти, молоді та 

спорту сільської ради (РНОКПП 

2786901335) 

ЯЦИК 

Марія Михайлівна 

директор Турицького закладу 

дошкільної освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради (РНОКПП 2288021226) 
 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 650 
 

 

 

Про реорганізацію Порошківського закладу 

дошкільної освіти загального розвитку «Зерновське» 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

шляхом його приєднання до 

Порошківського закладу дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Відповідно до законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

керуючись ст.32,43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», з 

метою оптимізації мережі закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та 

забезпечення умов для рівного доступу до якісної освіти, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Реорганізувати з 01 серпня 2022 року Порошківський заклад дошкільної 

освіти загального розвитку «Зерновське» Тур’є-Реметівської сільської ради (код 

ЄДРПОУ 26463306) юридична адреса: Закарпатська область, Ужгородський 

район, село Порошково, вулиця Зерновська, будинок 141 шляхом його 

приєднання Порошківського закладу дошкільної освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради (код ЄДРПОУ 26463341) юридична адреса: Закарпатська 

область, Ужгородський район, село Порошково, вулиця Центральна, будинок 

117, утворивши територіально відокремлену групу за адресою вулиця 

Зерновська, будинок 141. 

2. Визнати Порошківський заклад дошкільної освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради правонаступником усіх майнових і немайнових прав та 

обов’язків Порошківського закладу дошкільної освіти загального розвитку 

«Зерновське» Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Провести перереєстрацію закладу згідно з вимогами чинного 

законодавства. 



4. Утворити комісію з реорганізації Порошківського закладу дошкільної 

освіти загального розвитку «Зерновське» Тур’є-Реметівської сільської ради та 

затвердити її склад згідно додатку до рішення. 

5. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів: 2 місяці з дня 

опублікування оголошення про припинення юридичних осіб шляхом 

реорганізації. 

6. Комісії з реорганізації: 

6.1. В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює 

державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичних 

осіб шляхом реорганізації (приєднання) і подати необхідні документи для 

внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань відповідних записів. 

6.2. Після закінчення 2-х місячного строку для пред’явлення вимог 

кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, скласти передавальний 

акт та подати його на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

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

(Цапик В.Й.): 

7.1. Вжити     заходів, пов’язаних з реорганізацією вище вказаних установ, 

в порядку, встановленому чинним законодавством України. 

7.2. Персонально попередити директорів Порошківського закладу 

дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та Порошківського закладу 

дошкільної освіти загального розвитку «Зерновське» Тур’є-Реметівської 

сільської ради про реорганізацію юридичних осіб в порядку, визначеному 

законодавством України. 

7.3. Затвердити Статут Порошківського закладу дошкільної освіти Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

7.4. В порядку, встановленому чинним трудовим законодавством України, 

вжити заходів організаційно-кадрового характеру стосовно працівників 

Порошківського закладу дошкільної освіти загального розвитку «Зерновське» 

Тур’є-Реметівської сільської ради у зв’язку з реорганізацією цього закладу, 

змінами в організації праці. 

8. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

рішення сільської ради 

14.04.2022 № 650 
 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Порошківського закладу дошкільної освіти 

загального розвитку «Зерновське» 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 
 

 Голова комісії 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра Ярославівна 

перший заступник Тур’є-Реметівського 

сільського голови (РНОКПП 

2998302246) 

 
Члени комісії: 

ГУШТАН 

Алла Василівна 

спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер) 

централізованої бухгалтерії відділу 

освіти, молоді та спорту сільської ради 

(РНОКПП 2789707226) 

ЄВЧИНЕЦЬ 

Марія Іванівна 

директор Порошківського закладу 

дошкільної освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради (РНОКПП 2062403321) 

ЛАГОДА 

Марина Юріївна 

головний бухгалтер відділу освіти, 

молоді та спорту сільської ради 

(РНОКПП 3273514404) 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

начальник відділу освіти, молоді та 

спорту сільської ради (РНОКПП 

2786901335) 

СУХА 

Тетяна Іванівна 

Порошківського закладу дошкільної 

освіти загального розвитку «Зерновське» 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

(РНОКПП 2784116862) 
 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 651 
 

 
 

Про звільнення від оплати батьківучнів 

Тур’є-Реметівської школи мистецтв за 

березень 2022 року у зв’язку з воєнним 

станом 

 

Керуючись статтями 27, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до Закону України «Про позашкільну освіту», постанов 

Кабінету Міністрів України від 06 липня 1992 року № 374 «Про плату за 

навчання у державних школах естетичного виховання дітей», від 25 березня 

1997 року №260 «Про встановлення розміру плати за навчання у державних 

школах естетичного виховання дітей», врахувуючи пропозицій педагогічного 

колективу та директора Тур’є-Реметівської школи мистецтв, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити пропозицію директора та педагогічного колективу Тур’є- 

Реметівської школи мистецтв щодо звільнення батьків від плати за навчання за  

березень 2022 року у зв’язку з воєнним станом на території України та не 

можливістю проведення занять у повному обсязі. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 652 
 

 

Про зміну орендодавця та внесення 

змін до договору оренди землі 

Війкай М. М. від 03.03.2009 № 06 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Тур’я Пасіка Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 31.01.2022 р. № 3049/221-22, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з 

початком реорганізації Тур’є-Пасіцької сільської ради шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради «Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Т. Бистрянської, Т. Пасіцької, Т. Полянської 

сільських рад Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання  

до Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської 

області» від 17.12.2020 р. № 15, пункту 13 Договору оренди землі, з метою 

врегулювання правовідносин за договором оренди землі від 03.03.2009 р. № 06, 

укладеним між Тур’я-Пасіцькою сільською радою та фізичною особою Війкай 

М. М. та приведення його у відповідність до чинного законодавства України, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди землі від 03.03.2009 р. № 06, кадастровий № 

2123285501:02:004:0005, площа – 0,1400 га, цільове призначення земельної 

ділянки: для будівництва та обслуговування будівель торгівлі (КВЦПЗ 03.07.),  

наступні зміни: 



1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Тур’я- 

Пасіцької сільської ради в особі сільського голови Мицька Івана Михайловича, 

що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішення № 344 двадцять третьої сесії п’ятого скликання Тур’я-Пасіцької 

сільської ради від 03.04.2009 р. на правонаступника Тур’є-Реметівську сільську 

раду Ужгородського району в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни 

(код ЄДРПОУ 04351280), яка діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

1.2. Пункт. 5 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 241 990, 00 

грн. (двісті сорок одна тисяча дев’ятсот дев’яносто грн. 00 коп.». 

1.3. Пункт 9 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 3 % від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 7259,70 грн. на 

рік та вноситься Орендарем щомісячно у грошовій формі у розмірі 605,00 грн. 

шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця. 

Грошова плата вноситься на рахунок Орендодавця землі: Тур’є- 

Реметівська сільська ТГ / ГУК у Зак. обл / Тур’є Ремет.тг / 18010900 / 37975895 

/ Казначейство України (ел. адм. подат.) / UA608999980334189815000007443 / 

Орендна плата з фізичних осіб. 

Пункт 13 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«13. Розмір орендної плати переглядається у разі: 

зміни умов господарювання, передбачених договором; 

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 

кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством; 

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що 

підтверджено документами; 

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

в інших випадках, передбачених законом.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди № 2 до договору оренди землі з Війкай 

Михайлом Михайловичем від 03.03.2009 р. № 06. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 653 
 

 

Про внесення змін та продовження терміну 

дії договору оренди землі від 14.04.2011 р. 

ТОВ «Закарпатенергокомплект» 

 
 

Враховуючи   лист    про    поновлення    договору    оренди    землі    ТОВ 

«Закарпатенергокомплект» від 22.03.2022 р. № 24, витяг із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виданий 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 25.01.2022 р. № 2243/221-22, керуючись статтями 12, 

93, 122, 124 Земельного кодексу України, пунктом 289.3 статті 289 Податкового 

кодексу України, статтями 26, 42 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про оренду землі» та з метою приведення 

існуючого договору у відповідність до чинного законодавства України, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Продовжити ТОВ «Закарпатенергокомплект» термін дії договору оренди 

земельної ділянки від 14.04.2011 р., який зареєстрований у відділі Держкомзему 

за № 212320004000004 від 07.06.2011 р. (кадастровий номер 

2123286301:01:004:0044, цільове призначення земельної ділянки – 13.01 землі 

зв’язку і телекомунікацій) строком на 5 (п’ять) років до 24.04.2027 р. – площа 

0,0012 га, земельна ділянка розташована: с. Тур’ї Ремети вул. Центральна, 79И 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Пункт 5 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 1 770,00 грн. 

(одна тисяча сімсот сімдесят грн. 00 коп., згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 25.01.2022 р. № 2243/221-22 )». 



3. Пункт 9 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем у грошовій формі (у гривнях) на 

реквізити орендодавця у розмірі 12 % від нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки, що становить 212, 40 грн. в рік та 17,70 грн. в місяць». 

4. Пункт 13 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«13. Розмір орендної плати переглядається один раз на рік у разі: 

зміни умов господарювання, передбачених договором; 

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим кодексом 

України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, визначених 

законодавством; 

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що 

підтверджено документами; 

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

в інших випадках, передбачених законом.» 

5. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди № 6 до договору оренди землі з ТОВ 

«Закарпатенергокомплект» від 14.04.2011 р. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  654 
 

 

Про зміну орендодавця та внесення 

змін до договору оренди землі 

Келемен І. Я. від 07.02.2017 

 

У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Тур’я Поляна Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 24.01.2022 р. № 1987/221-22, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з 

початком реорганізації Тур’я-Полянської сільської ради шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до рішення Тур’є- Реметівської 

сільської ради «Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Т. Бистрянської, Т. Пасіцької, Т. Полянської 

сільських рад Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання 

до Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської 

області» від 17.12.2020 р. № 15, пункту 12 Договору оренди землі, з метою 

врегулювання правовідносин за договором оренди землі від 07.02.2017 р. 

укладеним між Тур’я- Полянською сільською радою та фізичною особою 

Келемен Ігорем Ярославовичем, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди землі від 07.02.2017 р., кадастровий номер 

2123286200:04:007:0001, площа – 0,1749 га, цільове призначення земельної 

ділянки: для ведення особистого селянського господарства (КВЦПЗ 01.03.), 

наступні зміни: 



1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Тур’я 

Полянської сільської ради Перечинського району Закарпатської області, в особі 

сільського голови Юсиба І. М., діючого на підставі рішення Тур’я Полянської 

сільської ради Перечиського району Закарпатської області на правонаступника  

Тур’є-Реметівську сільську раду Ужгородського району в особі сільського 

голови Девіцької Надії Павлівни (код ЄДРПОУ 04351280), яка діє на підставі 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. Пункт 8 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«8. Орендна плата встановлюється в розмірі 12 % від нормативної 

грошової оцінки земель, що становить 60,86 грн. на рік та 5,07 грн. на місяць.». 

1.3. Пункт 9 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«9. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 507, 21 грн. 

(п’ятсот сім гривень 21 коп.)». 

1.4. Пункт 11 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«11. Орендна плата вноситься у такі строки - щомісячно у розмірі 1/12 

частини річної орендної плати на рахунок Орендодавця землі: Тур’є- 

Реметівська сільська ТГ / ГУК у Зак. обл / Тур’є Ремет.тг / 18010900 / 37975895 

/ Казначейство України (ел. адм. подат.) / UA608999980334189815000007443 / 

Орендна плата з фізичних осіб. 

1.5. Пункт 12 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«12. Розмір орендної плати переглядається у разі: 

зміни умов господарювання, передбачених договором; 

зміни граничних розмірів орендної плати, визначених Податковим 

кодексом України, підвищення цін і тарифів, зміни коефіцієнтів індексації, 

визначених законодавством; 

погіршення стану орендованої земельної ділянки не з вини орендаря, що 

підтверджено документами; 

зміни нормативної грошової оцінки земельної ділянки; 

в інших випадках, передбачених законом.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди до договору оренди землі з фізичною особою 

Келеменом Ігорем Ярославовичем від 07.02.2017 р. 

3. Фізичній особі Келемену І. Я. 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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  655 
 

Про зміну орендодавця та внесення 

змін до договору оренди землі 

Мороляк М. В. від 21.12.2010 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Полянська Гута Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 25.01.2022 р. № 2133/221-22, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», та у зв’язку з початком 

реорганізації Тур’я-Полянської сільської ради шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради, відповідно до рішення Тур’є- Реметівської сільської 

ради «Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Т. Бистрянської, Т. Пасіцької, Т. Полянської сільських 

рад Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області» від 

17.12.2020 р. № 15, з метою врегулювання правовідносин за договором оренди 

землі від 21.12.2010 р., укладеним між Тур’я-Полянською сільською радою та 

ФОП Мороляк М. В., керуючись пунктом 12 договору, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди землі від 21.12.2010 р., право оренди якого 

зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно 11.09.2017 

р., що підтверджено витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, індексний номер витягу 97246309, номер запису про інше речове право: 

22322187, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 376846421232, 

кадастровий номер 2123286202:01:002:0011, площа – 0,0150 га, цільове 



призначення земельної ділянки: для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі (КВЦПЗ 03.07.), наступні зміни: 

1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Тур’я- 

Полянської сільської ради в особі голови Окогріб М. Ю. діючого на підставі 

рішення Т. Полянської сільської ради від 14.11.2010 р. № 1 та ст. 42 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні» на правонаступника Тур’є- 

Реметівську сільську раду Ужгородського району в особі сільського голови 

Девіцької Надії Павлівни (код ЄДРПОУ 04351280), яка діє на підставі Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. Пункт 5 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 34 210, 50 

грн. (тридцять чотири тисячі двісті десять гривень 50 коп.)». 

1.3. Пункт 9 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 6 % від нормативної грошової 

оцінки земель, що становить 2052,63 грн. на рік та 171,05 грн. на місяць.». 

1.4. Пункт 11 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«11. Грошова плата вноситься на рахунок Орендодавця землі: Тур’є- 

Реметівська сільська ТГ / ГУК у Зак. обл / Тур’є Ремет.тг / 18010900 / 37975895 / 

Казначейство України (ел. адм. подат.) / UA608999980334189815000007443 / 

Орендна плата з фізичних осіб.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди до договору оренди землі з фізичною особою- 

підприємцем Мороляк М. В. від 21.12.2010 р. 

3. Фізичній особі-підприємцю Мороляк М. В. після прийняття рішення 

здійснити державну реєстрацію права оренди, згідно додаткової угоди до 

договору оренди земельної ділянки про заміну сторін в договорі. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  656 
 

Про зміну орендодавця та внесення 

змін до договору оренди землі 

ПАТ «Укртелеком» від 01.12.2011 

№ 12/32-71/492 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Тур’я Бистра Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 17.02.2022 р. № 7704/221-22, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26  

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з початком  

реорганізації Тур’я-Бистрянської сільської ради шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради, відповідно до рішення Тур’є-Реметівської сільської 

ради «Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Т. Бистрянської, Т. Пасіцької, Т. Полянської сільських 

рад Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області» від 

17.12.2020 р. № 15, пункту 4.4.4. Договору оренди землі та з метою 

врегулювання правовідносин за договором оренди землі від 01.12.2011 р. № 

12/32-71/492, укладеним між Тур’я-Бистрянською сільською радою та ПАТ 

«Укртелеком», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди землі № 12/32-71/492 від 01.12.2011 р., 

кадастровий № 2123285001:01:007:0035, площа – 0,0102 га, цільове призначення 

земельної ділянки: для розміщення та експлуатації інших технічних засобів 

зв’язку (КВЦПЗ 13.03.), наступні зміни: 



1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Тур’я- 

Бистрянської сільської ради в особі сільського голови Шкріби Василя 

Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні» на правонаступника Тур’є-Реметівську сільську раду Ужгородського 

району в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни (код ЄДРПОУ 

04351280), яка діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

1.2. Пункт 2.3. договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«2.3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 8 585, 34 

грн. (вісім тисяч п’ятсот вісімдесят п’ять грн. 34 коп.)». 

1.3. Пункт 4.1. договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«4.1. Орендна плата вноситься орендарем у розмірі 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, що становить 858.53 грн. на рік та вноситься 

Орендарем щомісячно у грошовій формі у розмірі 71.54 грн. шляхом 

перерахування коштів на рахунок Орендодавця.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди № 1 до договору оренди землі з ПАТ «Укртелеком» 

від 01.12.2011 р. № 12/32-71/492. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  657 
 

 

Про зміну орендодавця та внесення 

змін до договору оренди землі 

ПАТ «Укртелеком» від 01.12.2011 

№ 12/32-85/110 

 

У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Тур’я Бистра Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 17.02.2022 р. № 7703/221-22, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з 

початком реорганізації Тур’я-Бистрянської сільської ради шляхом приєднання 

до Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради «Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Т. Бистрянської, Т. Пасіцької, Т. Полянської 

сільських рад Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання 

до Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської 

області» від 17.12.2020 р. № 15, пункту 4.4.4. Договору оренди землі та з метою 

врегулювання правовідносин за договором оренди землі від 01.12.2011 р. 

№ 12/32-85/110, укладеним між Тур’я-Бистрянською сільською радою та ПАТ 

«Укртелеком», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди землі № 12/32-85/110 від 01.12.2011 р., 

кадастровий № 2123285001:01:002:0029, площа – 0,0078 га, цільове 

призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв’язку (КВЦПЗ 13.03.), наступні зміни: 



1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Тур’я- 

Бистрянської сільської ради в особі сільського голови Шкріби Василя 

Миколайовича, що діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» на правонаступника Тур’є-Реметівську сільську 

раду Ужгородського району в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни 

(код ЄДРПОУ 04351280), яка діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

1.2. Пункт 2.3. договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«2.3.   Нормативна    грошова    оцінка    земельної    ділянки    становить 

6 565, 26 грн. (шість тисяч п’ятсот шістдесят п’ять грн. 26 коп.)». 

1.3. Пункт 4.1. договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«4.1. Орендна плата вноситься орендарем у розмірі 10 % від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки, що становить 656.53 грн. на рік та 

вноситься Орендарем щомісячно у грошовій формі у розмірі 54.71 грн. шляхом 

перерахування коштів на рахунок Орендодавця.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди № 1 до договору оренди землі з ПАТ 

«Укртелеком» від 01.12.2011 р. № 12/32-85/110. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  658 
 

Про зміну орендодавця та внесення 

змін до договору оренди землі 

ВАТ «Укртелеком» від 10.09.2010 

№ 32-37/1224 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Тур’я Пасіка Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 21.01.2022 р. № 1776/221-22, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з 

початком реорганізації Тур’є-Пасіцької сільської ради шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради «Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Т. Бистрянської, Т. Пасіцької, Т. Полянської 

сільських рад Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання 

до Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської 

області» від 17.12.2020 р. № 15, пункту 13 Договору оренди землі та з метою 

врегулювання правовідносин за договором оренди землі від 10.09.2010 р. № 32- 

37/1224, укладеним між Тур’я-Пасіцькою сільською радою та ВАТ 

«Укртелеком», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди землі від 10.09.2010 р. № 32-37/1224, 

кадастровий № 2123285501:01:003:0004, площа – 0,0433 га, цільове 

призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації інших 

технічних засобів зв’язку (КВЦПЗ 13.03.), наступні зміни: 

1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Тур’я- 

Пасіцької сільської ради в особі сільського голови Мицька Івана Михайловича, 



що діє на підставі Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

рішення № 422 тридцятої сесії п’ятого скликання Тур’я-Пасіцької сільської 

ради від 10.09.2010 р. на правонаступника Тур’є-Реметівську сільську раду 

Ужгородського району в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни (код 

ЄДРПОУ 04351280), яка діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

1.2. Пункт 5 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить 70 864, 78 

грн. (сімдесят тисяч вісімсот шістдесят чотири грн. 78 коп.». 

1.3. Пункт 9 договору оренди землі викласти в новій редакції: 

«9. Орендна плата вноситься орендарем у формі та розмірі 10% від 

нормативної грошової оцінки земельної ділянки, що становить 7 086,47 грн. на 

рік та вноситься Орендарем щомісячно у грошовій формі у розмірі 590,54 грн. 

шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця. 

Грошова плата вноситься на рахунок Орендодавця землі: ГУК у 

Закарпатській області / орендна плата з юридичних осіб / Тур’є- Реметівська 

сільська ТГ/ 18010600 / ЄДРПОУ 37975895 / 

UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди № 2 до договору оренди землі з ВАТ 

«Укртелеком» від 10.09.2010 р. № 32-37/1224. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 659 
 

 

Про встановлення розміру орендної плати 

до договору оренди земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 07.07.2021 № 596 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Свалявка Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 25.01.2022 р. № 2242/221-22 та відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 12 Договору 

оренди земельної ділянки, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди земельної ділянки № 596 від 07.07.2021 р., 

право оренди якого зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно від 03.09.2021 р., що підтверджено Витягом з Державного 

реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію іншого речового 

права, індексний номер витягу 273915251, номер запису про інше речове право  

43856406, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна 2450656921232, 

цільове призначення земельної ділянки: для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), КТП-76, площа 0,0025 га, кадастровий 

номер 2123285000:04:001:0008 наступні зміни: 

1.1. Пункт 5 договору оренди земельної ділянки викласти в новій 

редакції: 



«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить – 789,25 грн. 

(сімсот вісімдесят дев’ять грн. 25 коп.)». 

1.2. Пункт 9 договору оренди земельної ділянки викласти в новій 

редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9% від нормативної грошової 

оцінки земель на момент укладення цього договору, що становить 23,68 грн. на 

рік, та вноситься Орендарем у грошовій формі шляхом перерахування коштів 

на рахунок Орендодавця. 

Грошова плата вноситься на рахунок Орендодавця землі: орендна плата з 

юридичних осіб, ГУК у Закарпатській області /Тур’є-Реметівська ТГ/ 18010600, 

ЄДРПОУ 37975895, р/р UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 07.07.2021 р. № 596. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 660 
 

 

Про встановлення розміру орендної плати 

до договору оренди земельних ділянок 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 25.06.2021 № 566 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів села Тур’я Поляна та села Тур’я Бистра 

Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1- 

ше пленарне засідання) VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з 

витягами з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, виданими Управлінням надання адміністративних послуг ГУ 

Держгеокадастру у Закарпатській області від 25.01.2022 р. № 2121/221-22, № 

2248/221-22 та відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону 

України «Про оренду землі», статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пункту 12 Договору оренди земельної ділянки, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди земельних ділянок № 566 від 25.06.2021 р., 

право оренди яких зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 30.08.2021 р., що підтверджено витягом з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 272950237, номер 

запису про інше речове право: 43751794, реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: 2445738021232, кадастровий номер 

2123285000:01:002:0047, площа – 0,0027 га та витягом з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 273119925, номер 

запису про інше речове право: 43770256, реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: 2446600221232, кадастровий номер 

2123286200:04:007:0002, площа – 0,0073 га., цільове призначення земельних 

ділянок: для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 



будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 

14.02), наступні зміни: 

1.1. Пункт 5 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 
редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок на дату укладення 

договору становить: 

5.2. Земельної ділянки площею – 0,0027 га, кадастровий номер 

2123285000:01:002:0047 – с. Тур’я Бистра – 1 077, 30 грн. – 96,96 грн.; 

5.11. Земельної ділянки площею – 0,0073 га., кадастровий номер 

2123286200:04:007:0002 – с. Тур’я Поляна – 2 867, 44 грн. – 258,07 грн.». 

1.2. Пункт 9 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9 % від нормативної 

грошової оцінки земель на момент укладення цього договору, що становить 

сумарно  2 547, 36 грн. на рік та 212, 28 грн. на місяць, а саме: 

9.2. Земельної ділянки площею – 0,0027 га, кадастровий номер 

2123285000:01:002:0047 – с. Тур’я Бистра – 8,08 грн. 

9.11. Земельної ділянки площею – 0,0026 га, кадастровий номер 

2123286200:04:007:0002 – с. Тур’я Поляна – 21,50 грн. 

Грошова плата вноситься на рахунок: ГУК у Закарпатській області/ 

орендна плата з юридичних осіб/ Тур’є- Реметівська сільська ТГ/ 18010600/ 

ЄДРПОУ 37975895/ UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди до договору оренди земельних ділянок з 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 25.06.2021 р. № 566. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 661 
 

 

Про зміну орендодавця та внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 19.12.2019 № 831 

 

 
На підставі введення в дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Тур’я Пасіка Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174 та згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 21.01.2022 р. № 1784/221-22, відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з 

початком реорганізації Тур’є-Пасіцької сільської ради шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради «Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Т. Бистрянської, Т. Пасіцької, Т. Полянської 

сільських рад Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання 

до Тур’є- Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської 

області» від 17.12.2020 р. № 15, з метою врегулювання правовідносин за 

договором оренди земельної ділянки від 19.12.2019 р. № 831, укладеним між 

Тур’я-Пасіцькою сільською радою та ПрАТ «Закарпаттяобленерго», пункту 12 

Договору оренди земельної ділянки, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди земельної ділянки № 831 від 19.12.2019 р., 

кадастровий номер 2123285500:03:004:0001, площа – 0,0093 га, цільове 

призначення земельної ділянки: для розміщення, будівництва, експлуатації та 



обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (КВЦПЗ 14.02.) наступні зміни: 

1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Тур’я- 

Пасіцької сільської ради в особі сільського голови Шикули Юрія Михайловича 

(код ЄДРПОУ 04351593), який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» на правонаступника Тур’є- Реметівську сільську 

раду Ужгородського району в особі сільського голови Девіцької Надії Павлівни 

(код ЄДРПОУ 04351280), яка діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

1.2. Пункт 5 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення 

договору сумарно становить 4 007, 37 грн. (чотири тисячі сім грн. 37 коп.». 

1.3. Пункт 9 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9% від нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки на момент укладення цього договору, що становить 

360,66 грн. на рік та вноситься Орендарем щомісячно у грошовій формі у 

розмірі 30,05 грн. шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця. 

Грошова плата вноситься на рахунок Орендодавця землі: ГУК у 

Закарпатській області / орендна плата з юридичних осіб / Тур’є- Реметівська 

сільська ТГ / 18010600 / ЄДРПОУ 37975895 / 

UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди № 1 до договору оренди земельної ділянки з 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 19.12.2019 р. № 831. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  662 
 

 

Про встановлення розміру орендної плати 

до договору оренди земельних ділянок 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 25.06.2021 № 569 

 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів сіл Тур’я Поляна та Полянська Гута 

Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1- 

ше пленарне засідання) VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з 

витягами з технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних 

ділянок, виданих Управлінням надання адміністративних послуг ГУ 

Держгеокадастру у Закарпатській області від 25.01.2022 р. за № 2125/221-22, № 

2126/221-22, № 2129/221-22, № 2131/221-22, № 2136/221-22 та відповідно до 

вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 12 

Договору оренди земельної ділянки, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди земельних ділянок № 569 від 25.06.2021 р., 

право оренди яких зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 31.08.2021 р., що підтверджено витягами з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно: 

- індексний номер витягу 273232602, номер запису про інше речове 

право: 43781425, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2447129621232, кадастровий номер 2123286200:01:005:0021, площа 0,0025 га; 

- індексний номер витягу 273220298, номер запису про інше речове 

право: 43780456, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2447084821232, кадастровий номер 2123286200:01:001:0023, площа 0,0036 га; 



- індексний номер витягу 273236513, номер запису про інше речове 

право: 43782251, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2447165021232, кадастровий номер 2123286200:05:003:0007, площа 0,0031 га; 

- індексний номер витягу 273224608, номер запису про інше речове 

право: 43780926, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2447107121232, кадастровий номер 2123286200:03:014:0013, площа 0,0026 га; 

- індексний номер витягу 273215308, номер запису про інше речове 

право: 43779937, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2447012821232, кадастровий номер 2123286200:01:006:0012, площа 0,0026 га. 

цільове призначення земельних ділянок: для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), наступні зміни: 

1.1. Пункт 5 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок на дату укладення 

договору становить: 

5.1. Земельну ділянку площею – 0,0026 га., кадастровий номер 

2123286200:01:006:0012 – с. Тур’я Поляна – 1 021, 28 грн. – 91,91 грн.; 

5.2. Земельну ділянку площею – 0,0036 га., кадастровий номер 

2123286200:01:001:0023 – с. Тур’я Поляна – 1 439, 28 грн. – 129,54 грн.; 

5.3. Земельну ділянку площею – 0,0026 га., кадастровий номер 

2123286200:03:014:0013 – с. Тур’я Поляна – 1 021, 28 грн. – 91,91 грн; 

5.4. Земельну ділянку площею – 0,0025 га., кадастровий номер 

2123286200:01:005:0021 – с. Тур’я Поляна – 949, 00 грн. – 85,41 грн.; 

5.5. Земельну ділянку площею – 0,0031 га., кадастровий номер 

2123286200:05:003:0007 – с. Полянська Гута – 1 582, 24 грн. – 142,40 грн.». 

1.2. Пункт 9 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 
«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9% від нормативної 

грошової оцінки земель на момент укладення цього договору, що становить 

сумарно 540, 72 грн. на рік та 45,10 грн. на місяць, а саме: 

9.1. Земельну ділянку площею – 0,0026 га, кадастровий номер 

2123286200:01:006:0012 – с. Тур’я Поляна – 7, 66 грн.; 

9.2. Земельну ділянку площею – 0,0036 га, кадастровий номер 

2123286200:01:001:0023 – с. Тур’я Поляна – 10,80 грн.; 

9.3. Земельну ділянку площею – 0,0026 га, кадастровий номер 

2123286200:03:014:0013 – с. Тур’я Поляна – 7,66 грн.; 

9.4. Земельну ділянку площею – 0,0025 га, кадастровий номер 

2123286200:01:005:0021 – с. Тур’я Поляна – 7,12 грн.; 

9.5. Земельну ділянку площею – 0,0031 га, кадастровий номер 

2123286200:05:003:0007 – с. Полянська Гута – 11,86 грн. 

Грошова плата вноситься на рахунок: ГУК у Закарпатській області/ 

орендна плата з юридичних осіб/ Тур’є- Реметівська сільська ТГ/ 18010600/ 

ЄДРПОУ 37975895/ UA188999980334179812000007443.». 



2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди до договору оренди земельних ділянок з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 25.06.2021 р. № 569. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 663 
 

Про зміну орендодавця та внесення 

змін до договору оренди земельних ділянок 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 23.10.2020 № 786/24 

 
На підставі введення в дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населених пунктів сіл Завбуч та Тур’я Пасіка Ужгородського 

району Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне 

засідання) VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягами із 

технічної документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, 

виданими Управлінням надання адміністративних послуг ГУ 

Держгеокадастру у Закарпатській області від 25.01.2022 р. за № 1939/221-22, 

№ 1940/221-22, № 1941/221-22, № 1794/221-22 та відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та у зв’язку з 

початком реорганізації Тур’є-Пасіцької сільської ради шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради «Про початок реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Т. Бистрянської, Т. Пасіцької, Т. Полянської 

сільських рад Перечинського району Закарпатської області шляхом 

приєднання до Тур’є- Реметівської сільської ради Ужгородського району 

Закарпатської області» від 17.12.2020 р. № 15, з метою врегулювання 

правовідносин за договором оренди земельних ділянок від 23.10.2020 р. 

№ 786/24, укладеним між Тур’є-Пасіцькою сільською радою та ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго», пункту 12 Договору оренди земельних ділянок, 

Тур’є- Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди земельних ділянок № 786/24 від 

23.10.2020 р., наступні зміни: 

1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендодавця» з Тур’я- 

Пасіцької сільської ради в особі сільського голови Шикула Ю. М. (код 



ЄДРПОУ 04351593), який діє на підставі Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» на правонаступника Тур’є-Реметівську сільську 

раду Ужгородського району в особі сільського голови Девіцької Надії 

Павлівни (код ЄДРПОУ 04351280), яка діє на підставі Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

1.2. Пункт 5 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок на дату укладення 

договору сумарно становить 5164.06 грн., а саме: 

5.2. Земельна ділянка № 2 – площею 0,0025 га., с. Завбуч, б/н, 

кадастровий № 2123285500:10:001:0012 (КТП-60) – 1 157, 00 грн. – 104,13 

грн.; 

5.4. Земельна ділянка № 4 – площа 0,0026 га., с. Тур’я Пасіка вул. 

Партизанська, б/н,   кадастровий   №   2123285500:01:001:0027   (КТП-84)   – 

1 231, 36 грн. – 110,82 грн.; 

5.5. Земельна ділянка № 5 площа 0,0027 га., с. Тур’я Пасіка вул. 

Борканюка, б/н, кадастровий № 2123285500:01:002:0039 (КТП-61) – 1 278, 72 

грн. – 115,08 грн.; 

5.6. Земельна ділянка № 6 – площа 0,0029 га., с. Тур’я Пасіка вул. 

Гагаріна, б/н, кадастровий № 2123285500:01:003:0046 (КТП-106) – 1 496, 98 

грн. – 134,73 грн.». 

1.3. Пункт 9 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9 % від нормативної 

грошової оцінки земель на момент укладення цього договору, що сумарно 

становить 464,76 грн. на рік та вноситься Орендарем щомісячно у грошовій 

формі у розмірі 38.73 грн. 

Грошова плата вноситься на рахунок Орендодавця землі: ГУК у 

Закарпатській області / орендна плата з юридичних осіб / Тур’є- Реметівська 

сільська ТГ / 18010600 / ЄДРПОУ 37975895 / 

UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди № 1 до договору оренди земельних ділянок з 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 23.10.2020 р. № 786/24. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 664 
 

 

Про встановлення розміру орендної плати 

до договору оренди земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 20.08.2021 № 759 

 
 

У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Туриця Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 31.01.2022 р. № 3041/221-22 та відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 12 Договору 

оренди земельної ділянки, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести в договір оренди земельної ділянки № 759 від 20.08.2021 р., 

цільове призначення: для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії (КВЦПЗ 14.02), КТП-142, площа 0,0027 га, кадастровий номер 

2123284000:01:003:0027 наступні зміни: 

1.1. Пункт 5 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки становить – 1 307,88 грн. 

(одна тисяча триста сім грн. 88 коп.)». 

1.2. Пункт 9 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9% від нормативної грошової 

оцінки земель на момент укладення цього договору, що становить 117,70 грн. 

на рік, та вноситься Орендарем щомісячно у грошовій формі у розмірі 9,80 грн. 

шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця. 



Грошова плата вноситься на рахунок Орендодавця землі: орендна плата з 

юридичних осіб, ГУК у Закарпатській області /Тур’є-Реметівська ТГ/ 18010600, 

ЄДРПОУ 37975895, р/р UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 20.08.2021 р. № 759. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  665 
 

 

Про встановлення розміру орендної плати 

до договору оренди земельних ділянок 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 25.06.2021 № 573 

 
У зв’язку з уведенням в дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Туриця Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягами із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, виданими 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 25.01.2022 р. № 2239/221-22, № 2240/221-22 та 

відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 12 Договору оренди земельної ділянки, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди земельних ділянок № 573 від 25.06.2021 р., 

право оренди яких зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 03.09.2021 р., що підтверджено витягом з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 273899265, номер 

запису про інше речове право: 43854535, реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: 2450582321232, кадастровий номер 2123284000:01:003:0026, 

площа – 0,0025 га та Витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, індексний номер витягу 273904998, номер запису про інше речове 

право: 43855161, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2450605221232, кадастровий номер 2123284000:01:002:0010, площа – 0,0030 га, 

цільове призначення земельних ділянок: для розміщення, будівництва, 



експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), наступні зміни: 

1.1. Пункт 5 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок на дату укладення 

договору становить: 

5.2. Земельну ділянку площею – 0,0025 га, кадастровий номер 

2123284000:01:003:0026 – с. Туриця – 1 453,00 грн. – 130,77 грн. 

5.3. Земельну ділянку площею – 0,0030 га, кадастровий номер 

2123284000:01:002:0010 – с. Туриця – 1 743,60 грн. – 156,92 грн.». 

1.2. Пункт 9 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9% від нормативної грошової 

оцінки земель на момент укладення цього договору, що становить сумарно 

287,52 грн. на рік та 23,96 грн. на місяць, а саме: 

9.2. Земельну ділянку площею – 0,0025 га, кадастровий номер 

2123284000:01:003:0026 – с. Туриця – 10,89 грн. 

9.3. Земельну ділянку площею – 0,0030 га, кадастровий номер 

2123284000:01:002:0010 – с. Туриця – 13,07 грн. 

Грошова плата вноситься на рахунок: ГУК у Закарпатській області/ 

орендна плата з юридичних осіб/ Тур’є- Реметівська сільська ТГ/ 18010600/ 

ЄДРПОУ 37975895/ UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди до договору оренди земельних ділянок з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 25.06.2021 р. № 573. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  666 
 

 

Про встановлення розміру орендної плати 

до договору оренди земельних ділянок 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 25.06.2021 № 570 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Туриця Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягом із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, виданим 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 25.01.2022 р. № 2237/221-22 та відповідно до вимог 

Податкового кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пункту 12 Договору 

оренди земельної ділянки, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди земельної ділянки № 570 від 25.06.2021 р., 

право оренди якої зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 02.09.2021 р., що підтверджено витягом з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 273535729, номер 

запису про інше речове право: 43816109, реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: 2448765521232, цільове призначення земельної ділянки: для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), КТП-141, 

площа 0,0025 га, кадастровий номер 2123284000:01:003:0025 наступні зміни: 

1.1. Підпункт 5.2. договору оренди земельної ділянки викласти в новій 

редакції: 

«5.2. Земельну ділянку (КТП-141) площею – 0,0025 га, кадастровий номер 

2123284000:01:003:0025 – с. Туриця – 1 332, 00 грн. – 119,88 грн.» 



1.2. Пункт 9 договору оренди земельної ділянки викласти в новій 

редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9% від нормативної грошової 

оцінки земель на момент укладення цього договору, що становить сумарно 

207,60 грн. на рік та 17,30 грн. на місяць, а саме: 

9.2. Земельну ділянку (КТП-141) площею – 0,0025 га, кадастровий номер 

2123284000:01:003:0025 – с. Туриця – 9,99 грн. 

Грошова плата вноситься на рахунок ГУК у Закарпатській області/ 

орендна плата з юридичних осіб/ Тур’є- Реметівська сільська ТГ/ 18010600/ 

ЄДРПОУ 37975895/ UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди до договору оренди земельної ділянки з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 25.06.2021 р. № 570. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  667 
 

 

Про встановлення розміру орендної плати 

до договору оренди земельних ділянок 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

від 25.06.2021 № 567 

 
У зв’язку з введенням у дію з 01.01.2022 р. нової нормативної грошової 

оцінки земель населеного пункту села Тур’я Поляна Ужгородського району 

Закарпатської області, відповідно до рішення 7 сесії (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання від 14.07.2021 р. № 174, згідно з витягами із технічної 

документації з нормативної грошової оцінки земельних ділянок, виданими 

Управлінням надання адміністративних послуг ГУ Держгеокадастру у 

Закарпатській області від 25.01.2022 р. № 2120/221-22, № 2123/221-22 та 

відповідно до вимог Податкового кодексу України, Закону України «Про 

оренду землі», статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», пункту 12 Договору оренди земельної ділянки, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в договір оренди земельних ділянок № 567 від 25.06.2021 р., 

право оренди яких зареєстровано у Державному реєстрі речових прав на 

нерухоме майно 02.08.2021 р., що підтверджено витягом з Державного реєстру 

речових прав на нерухоме майно, індексний номер витягу 269313643, номер 

запису про інше речове право: 43356648, реєстраційний номер об’єкта 

нерухомого майна: 2427119321232, кадастровий номер 2123286200:03:014:0014, 

площа – 0,0049 га та витягом з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, індексний номер витягу 269320737, номер запису про інше речове 

право: 43357384, реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: 

2427164621232, кадастровий номер 2123286200:05:002:0019, площа – 0,0026 га, 

цільове призначення земельних ділянок: для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 



та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), трансформаторні підстанції - (КТП), 

наступні зміни: 

1.1. Пункт 5 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельних ділянок на дату укладення 

цього договору становить: 

5.1. Земельну ділянку площею – 0,0049 га, кадастровий номер 

2123286200:03:014:0014 – с. Тур’я Поляна – 1 792, 42 грн. – 161,32 грн. 

5.2. Земельну ділянку площею – 0,0026 га, кадастровий номер 

2123286200:05:002:0019 – с. Тур’я Поляна – 960, 18 грн. – 86,42 грн.». 

1.2. Пункт 9 договору оренди земельних ділянок викласти в новій 

редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 9% від нормативної грошової 

оцінки земель на момент укладення цього договору, що становить сумарно 

247,68 грн. на рік та 20,64 грн. на місяць, а саме: 

9.1. Земельну ділянку площею – 0,0049 га, кадастровий номер 

2123286200:03:014:0014 – с. Тур’я Поляна – 13,44 грн. 

9.2. Земельну ділянку площею – 0,0026 га, кадастровий номер 

2123286200:05:002:0019 – с. Тур’я Поляна – 7,20 грн. 

Грошова плата вноситься на рахунок: ГУК у Закарпатській області/ 

орендна плата з юридичних осіб/ Тур’є- Реметівська сільська ТГ/ 18010600/ 

ЄДРПОУ 37975895/ UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди до договору оренди земельних ділянок з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 25.06.2021 р. № 567. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 668 
 

 

Про зміну орендаря та внесення 

змін до договору оренди земельної ділянки 

ПрАТ «Київстар» від 04.06.2013 р. № 100309 

 
 

Враховуючи лист ПрАТ «Київстар» від 18.02.2022 р. № 4950/12 «Щодо 

намірів стосовно переоформлення договірних відносин» про зміну сторони 

договору, а саме: «Орендаря» з ПрАТ «Київстар» на ТОВ «ЮТК», 

індивідуальний договір № 5000032 від 20.08.2021 р. про передачу у власність 

майна, виписки з Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб- 

підприємців та громадських формувань від 19.10.2021 № 338414177658, п. 34, 

38 Договору оренди земельної ділянки, відповідно до вимог Податкового 

кодексу України, Закону України «Про оренду землі», статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», з метою врегулювання правовідносин 

за договором, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести в   договір   оренди   земельної   ділянки   від   04.06.2013   р. 

№ 100309, що знаходиться в с. Тур’ї Ремети в урочищі «Лани» Ужгородського 

району Закарпатської області, кадастровий номер 2123286301:01:002:0006, 

площа – 0,0055 га, цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та 

експлуатації об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01.), наступні зміни: 

1.1. По всьому тексту договору змінити «Орендаря» з Приватне 

акціонерне товариство «Київстар», код ЄДРПОУ 21673832, місце знаходження 

якого: Україна 03110 м. Київ Червонозоряний Проспект, 51, від імені якого діє 

начальник Ужгородського відділення Львівської філії Приватного акціонерного 

товариства «Київстар» Соханич Юрій Васильович на юридичну особу 

Товариство з обмеженою відповідальністю «Юкрейн ТауерКомпані» (надалі - 

ТОВ «ЮТК»), код ЄДРПОУ 44281999, що знаходиться за адресою: Україна 

03113 м. Київ вул. Дегтярівська, 53, від імені якого діє директор Пожидаєв 

Артем Вікторович. 



2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. 

на підписання додаткової угоди № 4 до договору оренди земельної ділянки з 

ТОВ «ЮТК» від 04.06.2013 р. 

3. Юридичній особі ТОВ «ЮТК» після прийняття рішення здійснити 

державну реєстрацію права оренди, згідно додаткової угоди № 4 до договору 

оренди земельної ділянки про зміну Орендаря. 

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 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї  Ремети № 669 
 

Про внесення змін до рішення 12-ї сесії 

сільської ради від 23 грудня 2021 року № 528 

«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» 

(зі змінами) 

 

07557000000 
(код бюджету) 

Відповідно до статей 28, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 23 Бюджетного кодексу України, статей 4, 

15 і 28 Закону України „Про правовий режим воєнного стану”, пунктів 22 та 

222 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу України, 

постанови Кабінету Міністрів України від 11 березня 2022 року № 252 „Деякі 

питання формування та виконання місцевих бюджетів у період воєнного 

стану”, враховуючи постанову Кабінету Міністрів України від 01 квітня 2022 

року № 401 „Про спрямування коштів до резервного фонду державного 

бюджету”, враховуючи: висновок фінансового відділу Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 19.01.2022 року про обсяг залишку коштів загального та 

спеціального фондів сільського бюджету станом на 01.01.2022 року, сільська 

рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 
1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 

доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення. 



видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів, 

спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, в межах 

змін загального обсягу видатків), згідно з додатком 3.1 до цього рішення; 

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

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

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за головними 

розпорядниками коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3.1 

до цього рішення. 

4. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

5. Додатки 1 – 4, 3.1, до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

6. 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 



Додаток 1 

до рішення сесії 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

від 14 квітня 2022 року № 669 

 

 

07557000000 

код бюджету 

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік 
 

 

 

 
( грн) 

 

 

Код 

 
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету 

 

 

Усього 

 

 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 
усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

 
40000000 

 
Офіційні трансферти 

 
-8 313 000,00 

 
-8 313 000,00 

  

 
41000000 

 
Від органів державного управління 

 
-8 313 000,00 

 
-8 313 000,00 

  

 
41030000 

 

Субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

 
-8 313 000,00 

 
-8 313 000,00 

  

 
41033900 

Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

 
-8 313 000,00 

 
-8 313 000,00 

  

Х Разом доходів -8 313 000,00 -8 313 000,00   

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до рішення сесії 

Тур`є-Реметівської сільської ради 

від 14 квітня 2022 року № 669 

 

 
 
 

07557000000 

код бюджету 

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік 
 

 

 

 
(грн) 

 

 

 
Код 

 

 
 

Найменування згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету 

 

 

 
Усього 

 

 
 

Загальний 

фонд 

 
Спеціальний фонд 

 
 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування 1039498,94 1039498,94 0,00 0,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
1039498,94 1039498,94 0,00 0,00 

208100 На початок періоду 1883310,31 1238273,36 645036,95 401419,51 

208200 На кінець періоду 843811,37 198774,42 645036,95 401419,51 

 
208400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Х Загальне фінансування 1039498,94 1039498,94 0,00 0,00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями 1039498,94 1039498,94 0,00 0,00 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 1039498,94 1039498,94 0,00 0,00 

602100 На початок періоду 1883310,31 1238273,36 645036,95 401419,51 

602200 На кінець періоду 843811,37 198774,42 645036,95 401419,51 

 
602400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку (спеціального 

фонду) 

  
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

Х Загальне фінансування 1039498,94 1039498,94 0,00 0,00 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

07557000000 

 
 
 
 
 
 

РОЗПОДІЛ 

видатків місцевого бюджету на 2022 рік 

Додаток 3 

до рішення сесії 
Тур'є-Реметівської сільської ради 

від 14 квітня 2022 року № 669 

(пункт 2) 

(код бюджету) (грн.) 
 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету  

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету  

 
Код  

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету  

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 

РАЗОМ 

 

 
усього 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 
видатки розвитку 

 

 
усього 

 
 

у тому числі 

бюджет розвитку 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 
видатки розвитку 

 
 

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

оплата праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

 
0100000 

  Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

Перечинського району Закарпатської 

областi (головний розпорядник) 

 
14 890 300,00 

 
14 870 300,00 

 
10 131 000,00 

 
1 120 300,00 

 
20 000,00 

 
7 466 722,01 

 
7 246 209,98 

 
220 512,03 

 
- 

 
- 

 
7 246 209,98 

 
22 357 022,01 

 
0110000 

  Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

Перечинського району Закарпатської 

областi (відповідальний виконавець) 

 
14 890 300,00 

 
14 870 300,00 

 
10 131 000,00 

 
1 120 300,00 

 
20 000,00 

 
7 466 722,01 

 
7 246 209,98 

 
220 512,03 

 
- 

 
- 

 
7 246 209,98 

 
22 357 022,01 

 
 

0110150 

 
 

0150 

 
 

0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

 
 

13 463 300,00 

 
 

13 463 300,00 

 
 

10 105 000,00 

 
 

402 300,00 

 
 

- 

 
 

40 000,00 

 
 

40 000,00 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

40 000,00 

 
 

13 503 300,00 

0113210 3210 1050 
Організація проведення громадських 
робіт 32000,00 32000,00 26000,00 

        
32 000,00 

 
 
 

0113230 

 
 
 

3230 

 
 
 

1070 

Видатки повязані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у звязку із 

введеням воєнного стану 

 
 

150000,00 

 
 

150000,00 

          
 

150 000,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
1 065 000,00 1 065 000,00 - 718 000,00 - - - - - - - 1 065 000,00 

0116090 6090 0640 
Інша діяльність у сфері житлово- 

комунального господарства 
20 000,00 20 000,00 - - - - - - - - - 20 000,00 

0117130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою 10000,00    10000,00 220 512,03  220 512,03    230 512,03 

0117650 7650 0490 
Прооведення експертної грошової оцінки 

земельної ділянки чи права на неї 
10000,00 

   
10000,00 

      
10 000,00 

 
 

0117363 

 
 

7363 

 
 

0490 

 

Виконання інвестиційних пректів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально- 

економічного розвитку окремих територій 

      
 

7 026 209,98 

 
 

7 026 209,98 

    
 

7 026 209,98 

 
 

7 026 209,98 

 
0117461 

 
7461 

 
0456 

Утримання та розвиток автомобільних 

доріг та дорожньої інфраструктури за 

рахунок коштів місцевого бюджету 

 
80 000,00 

 
80 000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
110 000,00 

 
110 000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
110 000,00 

 
190 000,00 

 
 

0119800 

 
 

9800 

 
 

0180 

Субвенція з місцевого бюджету 

державному бюджету на виконання 

програм соціально-економічного розвитку 

регіонів 

 
 

60 000,00 

 
 

60 000,00 

    
 

70 000,00 

 
 

70 000,00 

    
 

70 000,00 

 
 

130 000,00 

 
0600000 

  Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (головний 

розпорядник) 

 
112 691 192,79 

 
112 691 192,79 

 
86 118 809,17 

 
3 430 000,00 

 
- 

 
2 551 520,00 

 
1 685 520,00 

 
866 000,00 

 
- 

 
- 

 
1 685 520,00 

 
115 242 712,79 

 
0610000 

  Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

 
112 691 192,79 

 
112 691 192,79 

 
86 118 809,17 

 
3 430 000,00 

 
- 

 
2 551 520,00 

 
1 685 520,00 

 
866 000,00 

 
- 

 
- 

 
1 685 520,00 

 
115 242 712,79 

 
0610160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 
1 464 000,00 

 
1 464 000,00 

 
1 200 000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 464 000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14 502 000,00 14 502 000,00 10 400 000,00 780 000,00 - 800 000,00 - 800 000,00 - - - 15 302 000,00 



0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
17 293 500,00 17 293 500,00 10 207 000,00 2 600 000,00 - 66 000,00 - 66 000,00 - - - 17 359 500,00 

0611031 1031 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
74 817 300,00 74 817 300,00 61 269 800,00 - - - - - - - - 74 817 300,00 

0611041 1041 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

     
1 350 000,00 1 350 000,00 

   
1 350 000,00 1 350 000,00 

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
1 383 769,56 1 383 769,56 851 998,94 

  
150 000,00 150 000,00 

   
150 000,00 1 533 769,56 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти 
1 386 800,00 1 386 800,00 990 000,00 50 000,00 - - - - - - - 1 386 800,00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 20 000,00 20 000,00          20 000,00 

 
0611152 

 
1152 

 
0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції 

 
1 035 300,00 

 
1 035 300,00 

 
840 600,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 035 300,00 

 
 

0611200 

 
 

1200 

 
 

0990 

 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 

 
 

169 500,00 

 
 

169 500,00 

 
 

138 900,00 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

55 600,00 

 
 

55 600,00 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

55 600,00 

 
 

225 100,00 

 
 

0611210 

 
 

1210 

 
 

0990 

Надання освіти за рахунок залишку коштів 

за субвенцією з державного бюджету 

місцевим бюджетам на надання 

державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 

 
 

269 023,23 

 
 

269 023,23 

 
 

220 510,23 

   
 

129 920,00 

 
 

129 920,00 

    
 

129 920,00 

 
 

398 943,23 

 
 
 
 

0613230 

 
 
 
 

3230 

 
 
 
 

1070 

Видатки повязані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у звязку із 

введеням воєнного стану 

 
 

350000,00 

 
 

350 000,00 

          
 

350 000,00 

 
0615062 

 
5062 

 
0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно- 

стортивну діяльність в регіоні 

 
- 

 
- 

          
- 

 
0800000 

  Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради (головний розпорядник) 

 
5 349 000,00 

 
5 349 000,00 

 
2 885 000,00 

 
137 382,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
5 349 000,00 

 
 

0810000 

  Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

 
 

5 349 000,00 

 
 

5 349 000,00 

 
 

2 885 000,00 

 
 

137 382,00 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

5 349 000,00 

 
0810160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 
695 000,00 

 
695 000,00 

 
535 000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
695 000,00 

 
0812111 

 
2111 

 
0726 

Первинна медична допомога населенню, 

що надається центрами первинної 

медичної (медико-санітарної) допомоги 

 
1 000 000,00 

 
1 000 000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 000 000,00 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 
250 000,00 250 000,00 - - - - - - - - - 250 000,00 

0813032 3032 1070 
Надання пільг окремим категоріям 

громадян з оплати послуг зв'язку 
15 000,00 15 000,00 

         
15 000,00 

 
 

0813104 

 
 

3104 

 
 

1020 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не 

здатні до самообслуговування у зв`язку з 

похилим віком, хворобою, інвалідністю 

 
 

3 089 000,00 

 
 

3 089 000,00 

 
 

2 350 000,00 

 
 

137 382,00 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

3 089 000,00 

 
 
 
 

0813160 

 
 
 
 

3160 

 
 
 
 

1010 

 

Надання соціальних гарантій фізичним 

особам, які надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, 

які не здатні до самообслуговування і 

потребують сторонньої допомоги 

 
 
 
 

250 000,00 

 
 
 
 

250 000,00 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

- 

 
 
 
 

250 000,00 



0813242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 
50 000,00 50 000,00 - - - - - - - - - 50 000,00 

 
1000000 

  Відділ культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради (головний 

розпорядник) 

 
5 718 500,00 

 
5 718 500,00 

 
4 235 000,00 

 
344 500,00 

 
- 
 

192 000,00 
 

- 
 

192 000,00 
 

155 000,00 
 

- 
 

- 
 

5 910 500,00 

 
1010000 

  Відділ культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

 
5 718 500,00 

 
5 718 500,00 

 
4 235 000,00 

 
344 500,00 

 
- 

 
192 000,00 

 
- 

 
192 000,00 

 
155 000,00 

 
- 

 
- 

 
5 910 500,00 

 
1010160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 
704 500,00 

 
704 500,00 

 
535 000,00 

 
14 500,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
704 500,00 

1011080 1080 0960 
Надання спеціалізованої освіти 

мистецькими школами 
1 725 000,00 1 725 000,00 1 400 000,00 - - 192 000,00 - 192 000,00 155 000,00 - - 1 917 000,00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1 385 000,00 1 385 000,00 980 000,00 100 000,00 - - - - - - - 1 385 000,00 

 
1014060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців i 

будинків культури, клубів, центрів 

дозвілля та iнших клубних закладів 

 
1 904 000,00 

 
1 904 000,00 

 
1 320 000,00 

 
230 000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1 904 000,00 

3700000 
  Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської 

сільської ради (головний розпорядник) 
745 000,00 745 000,00 535 000,00 - - - - - - - - 745 000,00 

 
3710000 

  Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської 

сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

 
745 000,00 

 
745 000,00 

 
535 000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
745 000,00 

 
3710160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 
695 000,00 

 
695 000,00 

 
535 000,00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
695 000,00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 50 000,00 - - - - - - - - - - 50 000,00 

X X X УСЬОГО 139 393 992,79 139 373 992,79 103 904 809,17 5 032 182,00 20 000,00 10 210 242,01 8 931 729,98 1 278 512,03 155 000,00 - 8 931 729,98 149 604 234,80 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

Додаток 3.1 

до рішення сесії 

Тур`є-Реметівської сільської ради 

від 14 квітня 2022 року № 669 

 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів 
(у межах змін до обсягу доходів; Спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду; у межах змін до загального обсягу 

видатків бюджету сільської територіальної громади) 
 

07557000000 

код бюджету 

(грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 
 
 

Код 

ТПКВКМБ 

 
 

 

Код 

ФКВМ 

Б 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 

 
Разом 

 
 
 

усього 

 
 

 

видатки 

споживання 

з них  
 

 

видатки 

розвитку 

 
 
 

усього 

 

 
у тому 

числі бюджет 

розвитку 

 
 

 

видатки 

споживання 

з них  
 

 

видатки 

розвитку 

 

 
оплата 

праці 

 
 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 
оплата 

праці 

 
 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

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

І. У межах змін до обсягу доходів -8313000,00 -8313000,00 -6814000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8313000,00 

 

0600000 

 

06 

 Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 

 

-8313000,00 

 

-8313000,00 

 

-6814000,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

-8313000,00 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) -8313000,00 -8313000,00 -6814000,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -8313000,00 

 
0611031 

 
1031 

 
0921 

 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

 
-8313000,00 

 
-8313000,00 

 
-6814000,00 

         
-8313000,00 

ІІ. Спрямування залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 

початок бюджетного періоду 

 
1039498,94 

 
1039498,94 

 
851998,94 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
1039498,94 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 
1039498,94 1039498,94 851998,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1039498,94 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 
1039498,94 1039498,94 851998,94 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 1039498,94 

 

0611061 
 

1061 
 

0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

 

1039498,94 

 

1039498,94 

 

851998,94 

         

1039498,94 



IІI. У межах загального обсягу видатків бюжету сільської 

територіальної громади 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
8 277,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 
0,00 

 

0800000 

  Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров'я 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

(головний розпорядник) 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

8277,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0810000 

  Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров'я 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

8277,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 

 
 
0813104 

 
 
3104 

 
 
1020 

Забезпечення соціальними послугами 

за місцем проживання громадян, які 

не здатні до самообслуговування у 

зв`язку з похилим віком, хворобою, 

інвалідністю 

 
 

0,00 

 
 

0,00 

  
 

8277,00 

        
 

0,00 

Х Х Х УСЬОГО -7273501,06 -7273501,06 -5962001,06 8277,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -7273501,06 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 4 

до рішення сесії 

Тур`є-Реметівської сільської ради 

від 14 квітня 2022 року № 669 

(пункт 3) 

 
 

07557000000 

код бюджету 
 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік 

 

 

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

 

 

 

 

 

(грн) 

 

Код 

Класифікації 

доходу бюджету / 

Код бюджету 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

 
 

Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету -8313000,00 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам -8313000,00 

99000000000 Державний бюджет -8 313 000,00 

 Субвенції з місцевого бюджету 0,00 

 II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 0,00 

   

   

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: -8 313 000,00 

Х загальний фонд -8 313 000,00 

Х спеціальний фонд 0,00 

 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 
 

(грн) 

Код програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програмної 

класифікаці 

ї видатків 

та 

кредитуван 

ня 

 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту 

 

 

Усього 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

   0 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

   0,00 

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 0,00 

Х Х загальний фонд 0,00 

Х Х спеціальний фонд 0,00 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї  Ремети № 670 
 

 

Про затвердження звіту 

про виконання бюджету 

Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади 

За І-квартал 2022 року 

 

07557000000 

(код бюджету) 

 

Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши 

звіт по виконанню бюджету сільської територіальної громади за І-квартал 2022 

року, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт по виконанню бюджету сільської територіальної 

громади за І- квартал 2022 року згідно з додатками 1, 2, 3, 4. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток № 1 

 
 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради 

по загальному фонду за І квартал 2022 року 

 

ДОХОДИ: 
 

ККД Доходи 
Уточ.пл. за 

період 
Факт +/- 

% 

викон. 

10000000 Податкові надходження 6 653 600,00 7 663 212,54 1 009 612,54 115,17 

 

11000000 

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на 
збільшення ринкової вартості 

 

4 400 750,00 

 

4 960 078,52 

 

559 328,52 

 

112,71 

11010000 
Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 
4 400 750,00 4 960 078,52 559 328,52 112,71 

 
11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати 

 
4 150 000,00 

 
4 654 231,99 

 
504 231,99 

 
112,15 

 
11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника 
податку інших ніж заробітна плата 

 
220 350,00 

 
211 026,24 

 
-9 323,76 

 
95,77 

 
11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується фізичними 

особами за результатами річного 
декларування 

 
30 400,00 

 
94 820,29 

 
64 420,29 

 
311,91 

 

13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

 

87 500,00 

 

205 687,12 

 

118 187,12 

 

235,07 

13010000 
Рентна плата за спеціальне 
використання лісових ресурсів 

87 500,00 205 612,18 118 112,18 234,99 

 
 

13010100 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування 

 
 

37 500,00 

 
 

123 752,63 

 
 

86 252,63 

 
 

330,01 

 

 
 

13010200 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування) 

 

 
 

50 000,00 

 

 
 

81 859,55 

 

 
 

31 859,55 

 

 
 

163,72 

 

13030000 

Рентна плата за користування 

надрами загальнодержавного 

значення 

 

0,00 

 

74,94 

 

74,94 

 

0,00 

 
13030100 

Рентна плата за користування 

надрами для видобування інших 

корисних копалин 

загальнодержавного значення 

 
0,00 

 
74,94 

 
74,94 

 
0,00 

14000000 
Внутрішні податки на товари та 
послуги 

181 200,00 205 602,55 24 402,55 113,47 



 

ККД Доходи 
Уточ.пл. за 

період 
Факт +/- 

% 

викон. 

 
14040000 

Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

 
181 200,00 

 
205 602,55 

 
24 402,55 

 
113,47 

 
18000000 

Місцеві податки та збори, що 

сплачуються (перераховуються) 

згідно з Податковим кодексом 
України 

 
1 984 150,00 

 
2 291 844,35 

 
307 694,35 

 
115,51 

18010000 Податок на майно 758 150,00 625 826,45 -132 323,55 82,55 

 
 

18010100 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості 

 
 

47 650,00 

 
 

5 934,20 

 
 

-41 715,80 

 
 

12,45 

 
 

18010200 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які 

є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

 
 

30 000,00 

 
 

3 975,72 

 
 

-26 024,28 

 
 

13,25 

 
 

18010300 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які 

є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості 

 
 

30 750,00 

 
 

2 593,75 

 
 

-28 156,25 

 
 

8,43 

 
 

18010400 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

 
 

137 500,00 

 
 

127 913,94 

 
 

-9 586,06 

 
 

93,03 

18010500 
Земельний податок з юридичних 

осіб 
345 000,00 287 473,92 -57 526,08 83,33 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 81 000,00 104 213,88 23 213,88 128,66 

18010700 
Земельний податок з фізичних 

осіб 
0,00 8 749,28 8 749,28 0,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 86 250,00 84 971,76 -1 278,24 98,52 

18030000 Туристичний збір 93 000,00 117 845,00 24 845,00 126,72 

18030100 
Туристичний збір, сплачений 
юридичними особами 

90 000,00 110 695,00 20 695,00 122,99 

18030200 
Туристичний збір, сплачений 
фізичними особами 

3 000,00 7 150,00 4 150,00 238,33 

18050000 Єдиний податок 1 133 000,00 1 548 172,90 415 172,90 136,64 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 50 000,00 82 133,89 32 133,89 164,27 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 080 500,00 1 463 169,01 382 669,01 135,42 

 

 
 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

 

 
 

2 500,00 

 

 
 

2 870,00 

 

 
 

370,00 

 

 
 

114,80 

20000000 Неподаткові надходження 58 700,00 64 276,64 5 576,64 109,50 

21000000 
Доходи від власності та 
підприємницької діяльності 

7 000,00 1 309,00 -5 691,00 18,70 

21080000 Інші надходження 7 000,00 1 309,00 -5 691,00 18,70 

21081100 Адміністративні штрафи та інші 0,00 1 309,00 1 309,00 0,00 



 

ККД Доходи 
Уточ.пл. за 

період 
Факт +/- 

% 

викон. 

 санкції     

 
 

21081500 

Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та 

тютюнових виробів 

 
 

7 000,00 

 
 

0,00 

 
 

-7 000,00 

 
 

0,00 

 
22000000 

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної господарської 

діяльності 

 
51 700,00 

 
62 967,64 

 
11 267,64 

 
121,79 

22010000 
Плата за надання 
адміністративних послуг 

13 700,00 21 977,16 8 277,16 160,42 

22012500 
Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

2 350,00 6 487,16 4 137,16 276,05 

 

22012600 

Адміністративний збір за 

державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

 

11 350,00 
 

15 490,00 
 

4 140,00 

 

136,48 

 
22080000 

Надходження від орендної плати 

за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим 
державним майном 

 
38 000,00 

 
40 926,93 

 
2 926,93 

 
107,70 

 
22080400 

Надходження від орендної плати 

за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

 
38 000,00 

 
40 926,93 

 
2 926,93 

 
107,70 

22090000 Державне мито 0,00 63,55 63,55 0,00 

 
 

22090100 

Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на 

спадщину і дарування 

 
 

0,00 

 
 

63,55 

 
 

63,55 

 
 

0,00 

40000000 Офіційні трансферти 27 165 600,00 27 161 000,00 -4 600,00 99,98 

41000000 
Від органів державного 
управління 

27 165 600,00 27 161 000,00 -4 600,00 99,98 

41020000 
Дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
7 196 700,00 7 196 700,00 0,00 100,00 

41020100 Базова дотація 7 196 700,00 7 196 700,00 0,00 100,00 

41030000 
Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
19 203 000,00 19 203 000,00 0,00 100,00 

41033900 
Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
19 203 000,00 19 203 000,00 0,00 100,00 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
489 000,00 489 000,00 0,00 100,00 

 

 
 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з 
державного бюджету 

 

 
 

310 200,00 

 

 
 

310 200,00 

 

 
 

0,00 

 

 
 

100,00 

 

 
41040500 

Дотація з місцевого бюджету на 

проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, 

які споживаються установами, 

організаціями, підприємствами, що 

 

 
178 800,00 

 

 
178 800,00 

 

 
0,00 

 

 
100,00 



 

ККД Доходи 
Уточ.пл. за 

період 
Факт +/- 

% 

викон. 

 утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за 

рахунок відпо 

    

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
276 900,00 272 300,00 -4 600,00 98,34 

 
41051000 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції 

 
239 100,00 

 
239 100,00 

 
0,00 

 
100,00 

 
 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

 
 

37 800,00 

 
 

33 200,00 

 
 

-4 600,00 

 
 

87,83 

 Усього ( без урахування 

трансфертів) 
6 712 300,00 7 727 489,18 1 015 189,18 115,12 

 Усього 33 877 900,00 34 888 489,18 1 010 589,18 102,98 

 

 

 

 

 

ВИДАТКИ: 
 

 
КОД 

 
Установа 

План на І квартал 

2022 року 

Фактично 

освоєно 

01 
Тур'є-Реметiвська сiльська рада Перечинського 
району Закарпатської областi 

4 145 300,00 3 113 645,45 

06 
Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської 
сільської ради 

29 909 393,85 25 926 551,38 

08 
Відділ соціального захисту населення та охорони 
здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради 

1 490 421,00 1 147 303,99 

10 
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 

сільської ради 
1 623 390,00 1 389 851,26 

37 
Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської 
ради 

229 012,00 127 523,92 

РАЗОМ 37 397 516,85 31 704 876,00 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток № 2 
 

 
 

 

 

ДОХОДИ: 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради 

по спеціальному фонду за І квартал 2022 року 

 

ККД Доходи 
Уточ.пл. за 

період 
Факт +/- 

% 

викон. 

10000000 Податкові надходження 0,00 786,55 786,55 0,00 

19000000 Інші податки та збори 0,00 786,55 786,55 0,00 

19010000 Екологічний податок 0,00 786,55 786,55 0,00 

 

 
19010100 

Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря 

забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря двоокису 
вуглецю) 

 

 
0,00 

 

 
322,83 

 

 
322,83 

 

 
0,00 

19010200 
Надходження від скидів забруднюючих 

речовин безпосередньо у водні об`єкти 
0,00 237,84 237,84 0,00 

 
19010300 

Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи 

на об`єктах, крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини 

 
0,00 

 
225,88 

 
225,88 

 
0,00 

20000000 Неподаткові надходження 193 173,62 471 740,56 278 566,94 244,21 

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 58 010,00 58 010,00 0,00 

24060000 Інші надходження 0,00 58 010,00 58 010,00 0,00 

 
 

24062100 

Грошові стягнення за шкоду, заподіяну 

порушенням законодавства про охорону 

навколишнього природного середовища 

внаслідок господарської та іншої 

діяльності 

 
 

0,00 

 
 

58 010,00 

 
 

58 010,00 

 
 

0,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 193 173,62 413 730,56 220 556,94 214,18 

 

25010000 

Надходження від плати за послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством 

 

193 173,62 

 

193 924,75 

 

751,13 

 

100,39 

 

25010100 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з їх 

основною діяльністю 

 

193 173,62 
 

193 924,75 
 

751,13 

 

100,39 

25020000 
Інші джерела власних надходжень 

бюджетних установ 
0,00 219 805,81 219 805,81 0,00 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 219 805,81 219 805,81 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 191,95 191,95 0,00 

33000000 
Кошти від продажу землі і 
нематеріальних активів 

0,00 191,95 191,95 0,00 

33010000 Кошти від продажу землі 0,00 191,95 191,95 0,00 

 

 
33010100 

Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які 

знаходяться на території Автономної 

Республіки Крим 

 

 
0,00 

 

 
191,95 

 

 
191,95 

 

 
0,00 

40000000 Офіційні трансферти 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 



 

ККД Доходи 
Уточ.пл. за 

період 
Факт +/- 

% 

викон. 

41000000 Від органів державного управління 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 200 000,00 0,00 -200 000,00 0,00 

 Усього ( без урахування трансфертів) 193 173,62 472 719,06 279 545,44 244,71 

 Усього 393 173,62 472 719,06 79 545,44 120,23 

 

 

 

ВИДАТКИ: 
 

 

КОД 

 

Установа 

План на 

І квартал 

2022 року 

Фактично 

освоєно 

01 Тур'я-Реметiвська сiльська рада Перечинського району 

Закарпатської областi 
7 466 722,01 39 300,00 

06 Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської 

ради 

1 874 669,50 182 352,81 

08 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я 

Тур'є-Реметівської сільської ради 
24 643,91 130 557,81 

10 Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради 48000,00 38 565,21 

37 Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради 0,00 0,00 

РАЗОМ 9 414 035,42 351 475,83 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 3 

 
 

Інформація про виконання загального фонду бюджету 

Тур’є-Реметівської сільської ради по загальному фонду за І квартал 2021 та 

І квартал 2022 року 

 

 
ДОХОДИ: 

 

 
 

ККД 

 
 

Доходи 

 
І квартал 2021 

року 

 
І квартал 2022 

року 

 
 

Відхилення, +/- 

% 

виконання 

на 

вказаний 
період 

10000000 Податкові надходження 5 718 371,62 7 663 212,54 1 944 840,92 134,01 

 

11000000 

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості 

 

3 743 842,75 

 

4 960 078,52 

 

1 216 235,77 

 

132,49 

11010000 
Податок та збір на доходи 

фізичних осіб 
3 743 842,75 4 960 078,52 1 216 235,77 132,49 

 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати 

 

3 567 527,73 

 

4 654 231,99 

 

1 086 704,26 

 

130,46 

 

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується податковими 

агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата 

 

138 678,72 

 

211 026,24 

 

72 347,52 

 

152,17 

 
11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, 

що сплачується фізичними особами 

за результатами річного 

декларування 

 
37 636,30 

 
94 820,29 

 
57 183,99 

 
251,94 

 

13000000 

Рентна плата та плата за 

використання інших природних 

ресурсів 

 

181 366,60 

 

205 687,12 

 

24 320,52 

 

113,41 

13010000 
Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
181 293,60 205 612,18 24 318,58 113,41 

 
 

13010100 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування 

 
 

- 

 
 

123 752,63 

 
 

123 752,63 

 
 

- 

 

 
 

13010200 

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне 

використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного 

користування) 

 

 
 

181 293,60 

 

 
 

81 859,55 

 

 
 

-99 434,05 

 

 
 

45,15 

 

13030000 

Рентна плата за користування 

надрами загальнодержавного 

значення 

 

73,00 

 

74,94 

 

1,94 

 

102,66 



 

 
 

ККД 

 
 

Доходи 

 
І квартал 2021 

року 

 
І квартал 2022 

року 

 
 

Відхилення, +/- 

% 

виконання 

на 

вказаний 
період 

 
13030100 

Рентна плата за користування 

надрами для видобування інших 

корисних копалин 

загальнодержавного значення 

 
73,00 

 
74,94 

 
1,94 

 
102,66 

14000000 
Внутрішні податки на товари та 

послуги 
204 796,00 205 602,55 806,55 100,39 

 
14040000 

Акцизний податок з реалізації 

суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів 

 
204 796,00 

 
205 602,55 

 
806,55 

 
100,39 

 
18000000 

Місцеві податки та збори, що 

сплачуються (перераховуються) 

згідно з Податковим кодексом 
України 

 
1 588 366,27 

 
2 291 844,35 

 
703 478,08 

 
144,29 

18010000 Податок на майно 662 155,58 625 826,45 -36 329,13 94,51 

 
 

18010100 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

 
 

40 330,45 

 
 

5 934,20 

 
 

-34 396,25 

 
 

14,71 

 
 

18010200 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які 

є власниками об`єктів житлової 
нерухомості 

 
 

6 278,89 

 
 

3 975,72 

 
 

-2 303,17 

 
 

63,32 

 
 

18010300 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які 

є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості 

 
 

10 450,97 

 
 

2 593,75 

 
 

-7 857,22 

 
 

24,82 

 
 

18010400 

Податок на нерухоме майно, 

відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, 

які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

 
 

107 082,20 

 
 

127 913,94 

 
 

20 831,74 

 
 

119,45 

18010500 
Земельний податок з юридичних 
осіб 

372 162,31 287 473,92 -84 688,39 77,24 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 84 418,03 104 213,88 19 795,85 123,45 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб - 738,02 8 749,28 9 487,30 
- 

1 185,51 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 42 170,75 84 971,76 42 801,01 201,49 

18030000 Туристичний збір 94 715,00 117 845,00 23 130,00 124,42 

18030100 
Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами 
90 962,00 110 695,00 19 733,00 121,69 

18030200 
Туристичний збір, сплачений 

фізичними особами 
3 753,00 7 150,00 3 397,00 190,51 

18050000 Єдиний податок 831 495,69 1 548 172,90 716 677,21 186,19 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 51 572,24 82 133,89 30 561,65 159,26 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 777 053,45 1 463 169,01 686 115,56 188,30 



 

 
 

ККД 

 
 

Доходи 

 
І квартал 2021 

року 

 
І квартал 2022 

року 

 
 

Відхилення, +/- 

% 

виконання 

на 

вказаний 
період 

 

 
 

18050500 

Єдиний податок з 

сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює 

або перевищує 75 відсотків` 

 

 
 

2 870,00 

 

 
 

2 870,00 

 

 
 

0,00 

 

 
 

100,00 

20000000 Неподаткові надходження 52 463,76 64 276,64 11 812,88 122,52 

21000000 
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності 
15 254,00 1 309,00 -13 945,00 8,58 

21080000 Інші надходження 15 254,00 1 309,00 -13 945,00 8,58 

21081100 
Адміністративні штрафи та інші 
санкції 

5 185,00 1 309,00 -3 876,00 25,25 

 
 

21081500 

Адміністративні штрафи та 

штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва 

та обігу алкогольних напоїв та 
тютюнових виробів 

 
 

10 069,00 

 
 

0 

 
 

-10 069,00 

 
 

- 

 
22000000 

Адміністративні збори та 

платежі, доходи від 

некомерційної господарської 

діяльності 

 
37 084,76 

 
62 967,64 

 
25 882,88 

 
169,79 

22010000 
Плата за надання 

адміністративних послуг 
13 206,00 21 977,16 8 771,16 166,42 

22012500 
Плата за надання інших 

адміністративних послуг 
3 006,00 6 487,16 3 481,16 215,81 

 
22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень 

 
10 200,00 

 
15 490,00 

 
5 290,00 

 
151,86 

 

22080000 

Надходження від орендної плати 

за користування цілісним 

майновим комплексом та іншим 

державним майном 

 

23 856,34 

 

40 926,93 

 

17 070,59 

 

171,56 

 

22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування майновим 

комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності 

 

23 856,34 

 

40 926,93 

 

17 070,59 

 

171,56 

22090000 Державне мито 22,42 63,55 41,13 283,45 

 
 

22090100 

Державне мито, що сплачується за 

місцем розгляду та оформлення 

документів, у тому числі за 

оформлення документів на 

спадщину і дарування 

 
 

22,42 

 
 

63,55 

 
 

41,13 

 
 

283,45 

24000000 Інші неподаткові надходження 125,00  -125,00 - 

24060000 Інші надходження 125,00  -125,00 - 

24060300 Інші надходження 125,00  -125,00 - 

40000000 Офіційні трансферти 17 516 100,00 27 161 000,00 9 644 900,00 155,06 



 

 
 

ККД 

 
 

Доходи 

 
І квартал 2021 

року 

 
І квартал 2022 

року 

 
 

Відхилення, +/- 

% 

виконання 

на 

вказаний 
період 

41000000 
Від органів державного 

управління 
17 516 100,00 27 161 000,00 9 644 900,00 155,06 

41020000 
Дотації з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
5 910 400,00 7 196 700,00 1 286 300,00 121,76 

41020100 Базова дотація 5 910 400,00 7 196 700,00 1 286 300,00 121,76 

41030000 
Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
10 628 200,00 19 203 000,00 8 574 800,00 180,68 

41033900 
Освітня субвенція з державного 

бюджету місцевим бюджетам 
10 628 200,00 19 203 000,00 8 574 800,00 180,68 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
799 800,00 489 000,00 -310 800,00 61,14 

 

 
 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання 

закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової 

дотації з державного бюджету 

 

 
 

799 800,00 

 

 
 

310 200,00 

 

 
 

-489 600,00 

 

 
 

38,78 

 

 

 
 

41040500 

Дотація з місцевого бюджету на 

проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за 

комунальні послуги та енергоносії, 

які споживаються установами, 

організаціями, підприємствами, що 

утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів за 

рахунок відпо 

 

 

 
 

- 

 

 

 
 

178 800,00 

 

 

 
 

178 800,00 

 

 

 
 

- 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів 

іншим місцевим бюджетам 
177 700,00 272 300,00 94 600,00 153,24 

 

41051000 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у 

сфері освіти за рахунок коштів 

освітньої субвенції 

 

35 700,00 

 

239 100,00 

 

203 400,00 

 

669,75 

 

 
41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на 

надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми 

потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

 

 
142 000,00 

 

 
33 200,00 

 

 
-108 800,00 

 

 
23,38 

 Усього ( без урахування 

трансфертів) 
5 770 835,38 7 727 489,18 1 956 653,80 133,91 

 Усього 23 286 935,38 34 888 489,18 11 601 553,80 149,82 



ВИДАТКИ: 
 

КОД Установа 
І квартал 

2021 року 

І квартал 2022 

року 
Відхилення, +/- 

% виконання на 

вказаний період 

 
01 

Тур'я-Реметiвська сiльська 

рада Перечинського 

району Закарпатської 

областi 

 
2263185,00 

 
3 113 645,45 

 
850 460,67 

 
137,58 

 
06 

Відділ освіти молоді та 

спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

 
21823817,00 

 
25 926 551,38 

 
4 102 734,09 

 
118,80 

 
 

08 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони 

здоров'я Тур'є- 

Реметівської сільської 
ради 

 
 

808895,80 

 
 

1 147 303,99 

 
 

338 408,21 

 
 

141,84 

 
10 

Відділ культури та 

туризму Тур'є- 

Реметівської сільської 

ради 

 
1177412,00 

 
1 389 851,26 

 
212 439,32 

 
118,04 

 
37 

Фінансовий відділ Тур'є- 

Реметівської сільської 

ради 

 
31386,84 

 
127 523,92 

 
96 137,08 

 
406,30 

РАЗОМ 26104697 31 704 876,00 5 600 179,37 121,45 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 4 

 

Інформація про виконання загального фонду бюджету 

Тур’є-Реметівської сільської ради по спеціального фонду за І квартал 2021 

та І квартал 2022 року 

 
ДОХОДИ: 

 

ККД Доходи 
І квартал 

2021 року 

І квартал 

2022 року 

Відхилення, 

+/- 

% виконання на 

вказаний період 

10000000 Податкові надходження 749,5 786,55 37,05 104,94 

19000000 Інші податки та збори 749,5 786,55 37,05 104,94 

19010000 Екологічний податок 749,5 786,55 37,05 104,94 

 

 

 

19010100 

Екологічний податок, який 

справляється за викиди в 

атмосферне повітря 

забруднюючих речовин 

стаціонарними джерелами 

забруднення (за винятком 

викидів в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю) 

 

 

 

298,69 

 

 

 

322,83 

 

 

 

24,14 

 

 

 

108,08 

 
19010200 

Надходження від скидів 
забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти 

 
238,85 

 
237,84 

 
-1,01 

 
99,58 

 

 
 

19010300 

Надходження від розміщення 

відходів у спеціально 

відведених для цього місцях 

чи на об`єктах, крім 

розміщення окремих видів 

відходів як вторинної 

сировини 

 

 
 

211,96 

 

 
 

225,88 

 

 
 

13,92 

 

 
 

106,57 

20000000 Неподаткові надходження 371140,53 471 740,56 100600,03 127,11 

24000000 
Інші неподаткові 

надходження 

 
58 010,00 58010 

 

24060000 Інші надходження  58 010,00 58010  

 

 

 
24062100 

Грошові стягнення за шкоду, 

заподіяну порушенням 

законодавства про охорону 

навколишнього природного 

середовища внаслідок 

господарської та іншої 

діяльності 

  

 

 
58 010,00 

 

 

 
58010 

 

25000000 
Власні надходження 

бюджетних установ 
371140,53 413 730,56 42590,03 111,48 

 

25010000 

Надходження від плати за 

послуги, що надаються 

бюджетними установами 

згідно із законодавством 

 

140731,2 

 

193 924,75 

 

53193,55 

 

137,80 



 

ККД Доходи 
І квартал 

2021 року 

І квартал 

2022 року 

Відхилення, 

+/- 

% виконання на 

вказаний період 

 

25010100 

Плата за послуги, що 
надаються бюджетними 

установами згідно з їх 

основною діяльністю 

 

140731,2 

 

193 924,75 

 

53193,55 

 

137,80 

 
25020000 

Інші джерела власних 

надходжень бюджетних 

установ 

 
230409,33 

 
219 805,81 

 
-10603,52 

 
95,40 

25020100 
Благодійні внески, гранти та 

дарунки 
230409,33 219 805,81 -10603,52 95,40 

30000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
18300 191,95 -18108,05 1,05 

33000000 
Кошти від продажу землі і 

нематеріальних активів 
18300 191,95 -18108,05 1,05 

33010000 Кошти від продажу землі 18300 191,95 -18108,05 1,05 

 

 

 
 

33010100 

Кошти від продажу земельних 

ділянок 

несільськогосподарського 

призначення, що перебувають 

у державній або комунальній 

власності, та земельних 

ділянок, які знаходяться на 

території Автономної 

Республіки Крим 

 

 

 
 

18300 

 

 

 
 

191,95 

 

 

 
 

-18108,05 

 

 

 
 

1,05 

 Усього 390190,03 472 719,06 82529,03 121,15 

 

ВИДАТКИ: 
 

КОД Установа І квартал 

2021 року 

І квартал 

2022 року 

Відхилення, 

+/- 

% виконання на 

вказаний період 

01 Тур'я-Реметiвська сiльська рада 

Перечинського району Закарпатської 

областi 

  
39 300,00 

 
39 300,00 

 

06 Відділ освіти молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради 42973,12 182 352,81 139 379,69 424,34 

08 Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

  
130 557,81 

 
130 557,81 

 

10 Відділ культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради 

 
38 565,21 38 565,21 

 

37 Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

 
0 0,00 

 

РАЗОМ 42973,12 351 475,83 308 502,71 817,90 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Пояснювальна записка до рішення 

«Про затвердження звіту про виконання бюджету Тур’є Реметівської 

сільської територіальної громади за І квартал 2022 року» 

 
Виконання бюджету за доходами за І квартал 2022 року 

 
За підсумками І кварталу 2022 року в дохід бюджету сільської 

територіальної громади по загальному фонду надійшло 34 888,5 тис. грн. 

податків, зборів, інших обов'язкових платежів, трансфертів з Державного 

бюджету, що складає 102,98 % плану на січень-березень 2022 року. У тому 

числі надійшло власних та закріплених надходжень — 7 727,5 тис. грн., 

трансфертів — 27 161,0 тис. грн. (у тому числі базова дотація 7 196,7 тис. 

грн., освітня субвенція 19 203,0 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації 310,2 

тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 33,2 тис. грн., субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції 239,1 тис. грн., дотація з місцевого бюджету на проведення 

розрахунків протягом опалювального періоду за комунальні послуги та 

енергоносії, які споживаються установами, організаціями, підприємствами, 

що утримуються за рахунок відповідних місцевих бюджетів 178,8 тис. грн.). 

Згідно з розписом загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади на І квартал 2022 року (без урахування трансфертів), виконання 

загального фонду складає 115,12 % або надійшло 7 727,5 тис. грн. 

Основним джерелом надходжень загального фонду є податок та збір 

на доходи фізичних осіб, частка якого в загальній сумі надходжень 

становить 64,2 % і складає 4 960,1 тис. грн., що становить 112,71 % 

виконання плану на відповідний період. 

По іншим бюджетоутворюючим джерелам загального фонду 

надійшло за І квартал 2022 року: 

- податку на майно – 625,8 тис. грн., що становить 82,55 % плану на 

відповідний період; 

- єдиного податку - 1 548,2 тис. грн., що складає 136,64 % до плану на 

відповідний період; 

- туристичного збору – 117,8 тис. грн., що складає 126,72 % до плану на 

відповідний період; 

- акцизного податку з реалізації суб`єктами господарювання роздрібної 

торгівлі підакцизних товарів – 205,6 тис. грн., що складає 113,47 % плану на 

відповідний період. 



До спеціального фонду доходів бюджету сільської територіальної 

громади за І квартал 2022 року надійшло – 472,7 тис. грн., або річний план 

виконано на 120,23 %, у т. ч.: 

- власні надходження бюджетних установ – 413,7 тис. грн., виконання 

річного плану склало 214,18 %. 

 
Виконання місцевого бюджету по видатках за І квартал 2022 року 

Бюджет по видатках загального фонду виконаний у сумі 31 349,2 

тис. грн., чи на 83,83% від уточненого плану. 

У першу чергу фінансувалися такі галузі: 

- освіта - 25 632,3 тис. грн., чи 85,7 % виконання за відповідний період; 

- соціальний захист та охорона здоров'я – 1 147,2 тис. грн., чи 76,97 % 

виконання за відповідний період; 

- культура та туризм - 1 382,4 тис. грн., чи 85,16 % виконання за відповідний 

період; 

- управління - 3 060,6 тис. грн., чи 83,06 % виконання за відповідний період;; 

- інші галузі – 126,7 тис. грн., або 73,83 % виконання за відповідний період. 

 
Пріоритетними статтями у фінансуванні залишаються: 

- заробітна плата з нарахуваннями становить 30 381,4 тис. грн., що складає 

96,9 % від загального виконання місцевого бюджету; 

- медикаменти та перев’язувальні матеріали – 0,00 тис. грн. чи 0,0 % від 

загального виконання; 

- продукти харчування - 90,7 тис. грн., чи 0,3 % від загального виконання; 

- енергоносії - 379,6 тис. грн., чи 1,2 % від загального виконання; 

- інші виплати населенню – 77,8 тис. грн. чи 0,2 % від загального виконання. 

У цілому бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

збалансований. 

 
Міжбюджетні трансферти 

 
У 2022 бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

отримує міжбюджетні трансферти з інших бюджетів, так заплановано 

отримати кошти у сумі 18 104,3 тис. грн., станом на 31.03.2022 фактично 

отримано 27 161,0 тис. грн., а саме: 

- 19 203,0 тис. грн. – освітньої субвенції; 

- 7 196,7 тис. грн. - базова дотація; 

- 310,2 тис. грн. - дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони 

здоров'я за рахунок відповідної додаткової дотації.; 

- 33,2 тис. грн. - субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок відповідної 



субвенції з державного бюджету; 

- 239,1 тис. грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих 

видатків у сфері освіти за рахунок коштів освітньої субвенції; 

- 178,8 тис. грн. - дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків 

протягом опалювального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які 

споживаються установами, організаціями, підприємствами, що утримуються 

за рахунок відповідних місцевих бюджетів. 

 
Спеціальний фонд (бюджет розвитку) 

За січень-березень 2022 року з бюджету розвитку видатки не 

проводились. 

Начальник фінансового відділу Оксана ЛЕВКО 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 671 
 

 

Про затвердження положення про порядок 

складання, погодження, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
 

Керуючись статтями 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 75-78 Господарського кодексу України, наказом Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 № 205 

«Про затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки» із 

змінами, з метою планування, підвищення ефективності роботи комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити положення про порядок складання, погодження, затвердження 

та контролю виконання фінансового плану комунального некомерційного 

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

сільської ради, що додається. 

 

 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦІЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради 

від 14.04.2022 № 671 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок складання, погодження, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради 

(надалі – Положення) 

 

1. Це Положення визначає процедуру порядку складання, погодження, 

затвердження та контролю виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради (далі - КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської 

сільської ради). 

2. Фінансовий план КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської ради 

складається за формою згідно з додатком 1 Порядку (в яку протягом року можуть 

вноситися зміни) на кожний наступний рік. Фінансовий план підприємства містить 

інформацію щодо фактичних показників минулого року, планових і прогнозних 

показників поточного року, запланованих показників на плановий рік, а також 

інформацію згідно із стратегічним планом розвитку підприємства. 

Під час складання фінансового плану, звіту про його виконання та підготовки 

пояснювальної записки КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської ради 

використовує відповідні рекомендації, затверджені наказом Міністерства 

економічного розвитку та торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки». 

3. Проект фінансового плану КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської 

ради, підписаний директором, у двох примірниках разом з пояснювальною 

запискою в паперовому та електронному вигляді подається до Тур’є-Реметівської 

сільської ради до 1 червня року, що передує плановому. 

На вимогу Тур’є-Реметівської сільської ради до проекту фінансового плану 

підприємства додаються такі документи: 

- фінансова звітність на останню звітну дату поточного року за формою, 

визначеною Національним положенням (стандартом) бухгалтерського обліку 1 

«Загальні вимоги до фінансової звітності», затвердженим наказом Міністерства 

фінансів України від 07 лютого 2013 року № 73; 

- баланс (звіт про фінансовий стан); 

- звіт про фінансові результати (звіт про сукупний дохід). 

4. Фінансовий план підприємства за рік, що минув, не підлягає 

затвердженню/погодженню. 

5. Тур’є-Реметівська сільська рада у строк, що становить не більш як 10 

робочих днів з дня надходження проекту фінансового плану КНП «ЦПМСД» 

Тур’є-Реметівської сільської ради, здійснює його аналіз, приймає рішення щодо 

погодження або повернення фінансового плану на доопрацювання, про що в 

письмовій формі повідомляє підприємство. 

У разі повернення проекту фінансового плану на доопрацювання КНП 

«ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечує його доопрацювання з 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n17
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n147
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0336-13#n156


урахуванням зауважень та подає на повторне погодження протягом строку, що 

становить не більш як 10 робочих днів з дня надходження зауважень до проекту. 

Тур’є-Реметівська сільська рада під час здійснення аналізу фінансового плану 

підприємства має право залучати відповідних фахівців. 

6. Проект фінансового плану КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської 

ради попередньо розглядається на засіданні постійних комісій сільської ради та 

затверджується на черговій сесії сільської ради до 1 вересня року, який передує 

плановому. 

7. Зміни до затвердженого фінансового плану підприємства вносяться за 

мотивованим клопотанням директора КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської 

ради протягом планового року за потребою та не більше 5-ти разів на рік. 

Заборонено внесення змін до фінансового плану КНП «ЦПМСД» Тур’є- 

Реметівської сільської ради у періоди, календарний строк яких закінчився. 

Проект змін до фінансового плану КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської 

сільської ради, з пояснювальною запискою про причини таких змін, підприємство 

готує і подає до Тур’є-Реметівської сільської ради при виникненні нагальної 

потреби в змінах за процедурою, передбаченою пунктом 3 Положення. 

Мотивована відмова про підстави відхилення змін до фінансового плану 

підприємства надсилається в письмовій формі. 

В міжсесійний період зміни до фінансового плану затверджуються 

розпорядженням сільського голови з подальшим його затвердженням на черговій 

сесії. 

8. На фінансовому плані КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської ради 

проставляється відмітка «Зміни» з датами затвердження та погодження. 

9. Контроль за своєчасним складанням фінансового плану КНП «ЦПМСД» 

Тур’є-Реметівської сільської ради, а також за виконанням показників, 

затвердженого фінансового плану, здійснює директор підприємства. 

10. Звіт про виконання фінансового плану КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської 

сільської ради подається згідно з додатком 2 Порядку до Тур’є-Реметівської 

сільської ради у терміни: 

1) за звітний рік – до 1 березня року, який настає за звітним періодом; 

2) за звітні квартали поточного року – до 30 квітня, 31 липня та 31 жовтня 

кожного року. 

Звіт про виконання фінансового плану підприємства за IV квартал подається 

разом із звітом про виконання фінансового плану підприємства за рік. 

Подана звітність підписується керівником підприємства та засвідчується 

печаткою. 

11. Тур’є-Реметівська сільська рада погоджує звіт або відправляє на 

доопрацювання за процедурою згідно з пунктом 3 Положення. 

10. Затверджені фінансові плани публікуються на сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 672 
 

 

Про стан надання медичних послуг 

КНП «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Заслухавши та обговоривши доповідь директора КНП «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради 

Малишко Ю. Ю. «Про стан надання медичних послуг КНП «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звіт директора КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради Малишко Ю. Ю. прийняти до уваги. 

2. Роботу КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є- 

Реметівської сільської ради визнати задовільною. 

3. Директору КНП «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради Малишко Ю. Ю. забезпечити стабільну 

роботу амбулаторій загальної практики – сімейної медицини, покращення 

якості та доступності медичних послуг. 

 
 
 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з гуманітарних питань та першого заступника сільського голови Олександру 

Крупчинську. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  673 
 

 

Про виконання фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур'є-Реметівської сільської ради за 2021 рік 

 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», 

пунктів 4.3, 5.6 статуту комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур'є- Реметівської сільської ради, 

затвердженого рішенням Тур'є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 року 

№ 526, проаналізувавши звіт про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур'є- Реметівської сільської ради за 2021 рік, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт про виконання фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур'є- 

Реметівської сільської ради за 2021 року взяти до відома. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети № 674 
 

Про затвердження змін до фінансового 

плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської 

сільської ради на 2022 рік 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 75, 78 Господарського кодексу України, наказу Міністерства 

економічного розвитку і торгівлі України від 02.03.2015 року № 205 «Про 

затвердження Порядку складання, затвердження та контролю виконання 

фінансового плану суб’єкта господарювання державного сектору економіки», 

статуту комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради, затвердженого 

рішенням Тур'є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 року № 526, 

враховуючи лист комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради від 31.01.2022 

року № 265/2022 щодо необхідності внесення змін, Тур'є-Реметівської сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити зміни до фінансового плану комунального некомерційного 

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

сільської ради на  2022 рік, виклавши його в новій редакції, що  додається. 

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради Малишко Ю. Ю. 

вжити заходів щодо виконання показників фінансового плану на 2022 рік. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ятнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 квітня 2022 року Тур’ї Ремети №  675 
 

 

Про надання згоди на звільнення від 

орендної плати на час воєнного стану 

 

Розглянувши заяву громадянки Пашко Ксенії Василівни, яка просить 

звільнити її від плати за оренду майна на час, протягом якого майно неможливо 

використовувати за призначенням, через обставини, за які вона не відповідає, 

враховуючи введення воєнного стану в Україні на підставі Указу Президента 

України від 24 лютого 2022 року за № 64/2022 «Про введення воєнного стану в 

Україні», затвердженого Законом України від 24 лютого 2022 року за № 2102- 

IX «Про затвердження Указу Президента України «Про введення воєнного 

стану в Україні», згідно частини 6 статті 762 Цивільного кодексу України, у 

відповідності до статей 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Звільнити Пашко Ксенію Василівну – орендаря майна комунальної 

власності сільської ради (договір оренди б/н від 10.09.2021 року вбудованого 

нежилого приміщення в будинку культури с. Порошково, загальною площею 

69,1 м2) від сплати орендної плати за користування майном комунальної 

власності з 01.04.2022 року на період дії воєнного стану в Україні та протягом 

30 днів після його завершення. 

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 
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