
 

 

   

ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                          РІШЕННЯ                                      

 

08 лютого 2022 року                    Тур’ї Ремети                                          № 16 

 

Про утворення координаційної ради 

з питань національно-патріотичного  

виховання при виконавчому комітеті  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Керуючись п.8 статті 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до Стратегії національно-патріотичного виховання 

затвердженої Указом Президента України від 18 травня 2019 року № 286/2019, 

на виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 07.12.2016 р. №999  

«Про затвердження Типового положення про координаційну раду з питань 

національно-патріотичного виховання при місцевій державній адміністрації»  

з метою координації зусиль у питаннях реалізації національно-патріотичного 

виховання, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради згідно 

додатку № 1.  

2. Затвердити Положення про координаційну раду з питань національно-

патріотичного виховання при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської 

сільської ради згідно додатку № 2.  

3. Контроль за виконанням цього рішення  покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

          

 

 

 

Сільський голова                                              Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



Додаток № 1  

до рішення виконкому  

від 08.02.2022  р. № 16   

 

Склад 

координаційної ради з питань національно-патріотичного виховання  

при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова координаційної ради: 

 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра Ярославівна 

перший заступник сільського голови,  

Секретар  координаційної ради: 

 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович                

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

               

Члени координаційної ради: 

 

Лупей Яна Йосипівна  Заступник директора з виховної роботи 

Порошківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

КЕПИЧ 

Михайло Михайлович 

оператор відділення рекрутингу, 

комплектування першого відділу 

Ужгородського районного територіального 

центру комплектування та соціальної 

підтримки (за згодою) 

КОРОЛЬ 

Василь Петрович 

вчитель предмету «Захист України»  

Порошківського закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів, ветеран війни в 

Афганістані 

КОРОЛЬ  

Ліліана Іванівна  

Президент учнівського парламенту 

Порошківського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів 

КОРОЛЬ  

Наталія Михайлівна  

головний спеціаліст з питань загальної 

середньої освіти відділу освіти, молоді та 

спорту 

МАДЯР 

Юрій Мигальович 

головний спеціаліст з питань ведення 

військового обліку та цивільного захисту 

відділу містобудування архітектури ВО та ЦЗ  

ПИЛИП  

Ельміра Елемирівна  

вчитель історії Тур’є-Реметівського закладу 

загальної освіти I-III ступенів 

ПРУДКИЙ 

Олександр Вікторович 

вчитель фізичної культури Тур’є-

Реметівського закладу загальної освіти I-III 

ступенів 



ПУЗАКУЛИЧ  

Оксана Іванівна   

начальник служби у справах дітей  

 

СКУБЕНИЧ  

Любов Юріївна 
начальник відділу культури та туризму 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                      Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 2  

до рішення виконкому  

від 08.02.2022  р. № 16   

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  координаційну раду з питань національно-патріотичного 

виховання та молодіжної політики 

при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Координаційна рада з питань національно-патріотичного виховання при 

виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради (далі – координаційна 

рада) є тимчасовим консультативно-дорадчим органом, утвореним для 

вивчення проблемних питань, пов’язаних з реалізацією державної політики у 

сфері національно-патріотичного виховання на території територіальної 

громади. 

 2. Координаційна рада у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, указами Президента України, постановами Верховної Ради України, 

прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами Кабінету 

Міністрів України, наказами міністерств, розпорядженнями голови обласної 

державної адміністрації, а також цим Положенням.  

3. Основними завданнями координаційної ради є:  

1) сприяння: здійсненню повноважень з питань національно-патріотичного 

виховання на території територіальної громади, зокрема в частині виконання 

законодавства щодо всебічного розвитку та функціонування української мови 

як державної в усіх сферах суспільного життя; співпраці Тур’є-Реметівської 

сільської ради  з громадськими об’єднаннями з питань національно-

патріотичного виховання; провадженню інформаційно-просвітницької 

діяльності з національно-патріотичного виховання; роботі громадських 

об’єднань національно-патріотичного спрямування, військово-патріотичних 

центрів, гуртків, клубів;  

2) участь у проведенні моніторингу здійснення заходів з національно-

патріотичного виховання на території Тур’є-Реметівської громади;  

3) підготовка пропозицій щодо: удосконалення  та підвищення ефективності  

діяльності з національно-патріотичного виховання на території Тур’є-

Реметівської громади відповідно до пріоритетів та основних напрямів 

національно-патріотичного виховання відповідно до Стратегії національно-

патріотичного виховання затвердженої Указом Президента України від 18 

травня 2019 року № 286/2019; розвитку військово-патріотичної і військово-

спортивної підготовки молоді та всебічного сприяння проведенню 

Всеукраїнської дитячо-юнацької військово-патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”).  

 4. Координаційна рада відповідно до покладених на неї завдань:  

1) здійснює аналіз стану справ та причин виникнення проблем у процесі 

здійснення Тур’є-Реметівською сільською радою повноважень з питань 



національно-патріотичного виховання на території територіальної громади; 2) 

вивчає результати діяльності сільської ради  з національно-патріотичного 

виховання;  

3) проводить моніторинг стану виконання сільською радою покладених на неї 

завдань щодо національно-патріотичного виховання;  

4) бере участь у розробленні проєктів актів сільської ради з питань 

національно-патріотичного виховання;  

5) подає розроблені за результатами своєї роботи пропозиції та рекомендації, 

зокрема до регіональних програм з питань національно-патріотичного 

виховання.  

5. Координаційна рада має право:  

1) отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї завдань;  

2) залучати до участі у своїй роботі представників місцевих органів 

виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, а також громадських об’єднань (за погодженням з їх керівниками) 

і незалежних експертів (за згодою);  

3) розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та звернення 

громадян з питань, що належать до компетенції координаційної ради;  

4) утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі групи;  

5) організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших заходів;  

6) вносити пропозиції щодо заохочення в установленому порядку 

представників інститутів громадянського суспільства та окремих громадян за 

їх внесок у розвиток національно-патріотичного виховання.  

6. До складу координаційної ради входять: голова координаційної ради – 

заступник голови сільської ради; заступник голови координаційної ради – 

представник громадських об’єднань національно-патріотичного спрямування 

(за згодою); секретар координаційної ради – посадова особа сільської ради, 

відповідальна за координацію діяльності з національно-патріотичного 

виховання; представники територіальних органів Національної поліції, 

Адміністрації Держприкордонслужби, ДСНС, ДФС, Держлісагентства, інших 

центральних органів виконавчої влади, а також регіонального органу Служби 

безпеки України, органів місцевого самоврядування (за згодою); 3 

представники військових частин Збройних Сил України, Національної гвардії, 

розташованих на території області (за згодою); керівники або заступники 

керівників структурних підрозділів облдержадміністрації; посадова особа 

обласної державної адміністрації, відповідальна за мобілізаційну роботу; 

представники громадських об’єднань родин героїв Небесної Сотні (за згодою); 

представники громадських об’єднань ветеранів і учасників антитерористичної 

операції, військово-патріотичних і військово-спортивних клубів та 

організацій, керівники громадських штабів Всеукраїнської дитячо-юнацької 

військово-патріотичної гри „Сокіл” („Джура”) (за згодою); представники 

громадських об’єднань, які популяризують українську мову, традиційну 



етнопедагогіку, сприяють поширенню інформації про злочини радянської 

тоталітарної системи, організовують заходи із вшанування борців за державну 

незалежність та територіальну цілісність України (за згодою); представники 

місцевих засобів масової інформації, дитячих і молодіжних друкованих 

видань, які висвітлюють матеріали національно-патріотичного змісту (за 

згодою); вчені, експерти, діячі освіти, науки, культури, мистецтва, спорту, 

представники підприємств, установ, організацій (за згодою). До складу 

координаційної ради може бути делеговано не більше як по одному 

представнику від кожного інституту громадянського суспільства.  

7. Персональний склад координаційної ради затверджує виконавчий комітет 

сільської ради. Персональний склад координаційної ради формується за 

пропозиціями органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, 

організацій, громадських об’єднань. Сільська рада оприлюднює на своєму 

офіційному вебпорталі оголошення про формування координаційної ради, 

узагальнює пропозиції щодо її персонального складу та подає їх на 

затвердження виконавчому комітету. Не пізніше ніж за десять календарних 

днів до дати подання пропозицій щодо персонального складу координаційної 

ради сільська рада оприлюднює такі пропозиції на своєму офіційному веб-

порталі та в інший спосіб для подання зауважень щодо запропонованих 

кандидатур.  

8. Організація діяльності координаційної ради визначається Положенням про 

координаційну раду, розробленим з урахуванням положень Типового 

положення, затвердженого Кабінетом Міністрів України від 7 грудня 2016 

року № 999 „Про затвердження Типового положення про координаційну раду 

з питань національно-патріотичного виховання при місцевій державній 

адміністрації”.   

9. Основною організаційною формою роботи координаційної ради є засідання, 

які проводяться не рідше одного разу на місяць. Засідання координаційної 

ради проводить голова координаційної ради або за його відсутності – 

заступник голови координаційної ради, а у разі відсутності заступника голови 

координаційної ради – член координаційної ради, уповноважений зазначеною 

радою.  

10. Засідання координаційної ради проводяться відкрито.  

11. Засідання координаційної ради вважається правоможним, якщо на ньому 

присутні не менш як половина її членів. За запрошенням координаційної ради 

в її засіданнях можуть брати участь представники центральних і місцевих 

органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, громадськості.  

12. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні координаційної ради 

вносять голова координаційної ради, його заступник та члени координаційної 

ради.  

13. Підготовку порядку денного засідання координаційної ради з урахуванням 

пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує 

секретар координаційної ради.  

14. Рішення координаційної ради ухвалюється відкритим голосуванням 

простою більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного 



розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. Рішення, 

ухвалені на засіданні координаційної ради, оформлюються протоколом, який 

підписується головуючим на засіданні та секретарем координаційної ради у 

п’ятиденний строк. Член координаційної ради, який не підтримує рішення, 

може викласти у письмовій формі свою окрему думку, що додається до 

протоколу засідання. Протокол не пізніше ніж через сім календарних днів з 

дати проведення засідання розміщується на офіційному веб-порталі.  

15. Рішення координаційної ради, ухвалені в межах її компетенції, є 

рекомендаційними для розгляду і врахування в роботі сільською радою. 

 16. Реалізація рішень координаційної ради може здійснюватися шляхом 

прийняття розпорядження сільського голови.  

17. Тур’є-Реметівська сільська рада  (в особі відділу освіти,  молоді та спорту), 

при якому утворено координаційну раду, здійснює організаційне, 

інформаційне та матеріально-технічне забезпечення діяльності координаційної 

ради, створює належні умови для її роботи. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА  СІЛЬСЬКА  РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ  

 

РІШЕННЯ 

 

08  лютого 2022 року                 Тур’ї  Ремети                                         № 17           

                                         

Про  утворення та затвердження  

складу міжвідомчої  робочої групи із 

реформування системи інституційного  

догляду та виховання дітей 

 

Відповідно до статей 34, 38 Закону України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», розпоряджень Кабінету Міністрів України від 9 серпня 

2017 року № 526-р «Про Національну стратегію реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 рок», від 1 червня 

2020 року № 703-р «Про затвердження плану заходів з реалізації ІІ етапу 

Національної стратегії реформування системи інституційного догляду та 

виховання дітей на 2017-2026 роки», голови Закарпатської обласної державної 

адміністрації від 07.05.2021 року № 376 «Про Регіональний план заходів із 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у 

Закарпатській області на 2019 – 2026 роки», з метою реалізації на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради послідовного реформування діючої системи 

забезпечення прав дітей та формування системи, яка забезпечить проживання, 

догляд і виховання дитини у сім’ї або в умовах, максимально наближених до 

сімейних, у зв’язку з необхідністю утворення та затвердження складу 

міжвідомчої робочої групи із реформування системи інституційного догляду 

та виховання дітей, відповідно до Плану заходів із реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 – 2026 роки, затвердженого рішенням виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради від 15.06.2021 року № 91, 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Утворити та затвердити склад міжвідомчої робочої групи із 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей згідно з 

додатком. 

 2. Суб’єктам міжвідомчої робочої групи із реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей на запит служби у справах дітей 

Тур’є-Реметівської сільської ради: 



 2.1. Забезпечувати участь посадових осіб у роботі міжвідомчої робочої 

групи із реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. 

 2.2. Своєчасно інформувати службу у справах дітей про хід виконання 

Плану заходів у зазначені терміни виконання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника голови  сільської ради Олександру  Крупчинську. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

                                          

 

 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 08 лютого 2022 р. № 17  

                                                                                           

Склад  

міжвідомчої робочої групи із реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей 

 

Голова міжвідомчої робочої групи 

 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра Ярославівна 

перший заступник сільського голови 

 

Секретар міжвідомчої робочої групи  

 

ДІЯНИЧ 

Сергій Михайлович 

головний спеціаліст служби у справах дітей  

сільської ради 

 

Члени міжвідомчої робочої групи 

 

АНДРУШЕК                                                       

Ганна Георгіївна  

соціальний працівник відділення натуральної 

та грошової допомоги комунальної установи 

«Центр соціальних послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради» 

 

ПУЗАКУЛИЧ 

Оксана Іванівна 

начальник служби у справах дітей  сільської 

ради 

 

СУВОРОВА 

Іванна Василівна 

директор Перечинської районної філії 

Закарпатського обласного центру зайнятості 

(за згодою) 

 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

 

ЦВІК 

Віктор Іванович 

начальник відділу соціального захисту та 

охорони здоров’я сільської ради 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                      Михайло БІГАН 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                          РІШЕННЯ                                    

           

08 лютого 2022 року                   Тур’ї  Ремети                                        № 18                                                

 

Про затвердження Висновку органу 

опіки та піклування про доцільність 

призначення опікуна  Бикову О.П. 

 

Відповідно до пункту 4 делегованих повноважень статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 55, 

56, 60, 62, 63, 67 Цивільною кодексу України, Правил опіки та піклування, 

затверджених Наказом Державного комітету України у справах молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131 /88, 

враховуючи лист директора Комунальної установи «Тур’я-Реметівський 

психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради від 17.01.2022 

року №19, виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

        1. Затвердити Висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району про доцільність призначення 

директора комунальної установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний 

інтернат» Закарпатської обласної ради, опікуном над підопічним Биков 

Олександром Петровичем,  15 жовтня 1965 року народження, що додається. 

2. Органу опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради надати суду висновок щодо доцільності призначення 

директора комунальної установи «Тур’я-Реметівськоий психоневрологічний 

інтернат» Закарпатської обласної ради опікуном підопічного Биков 

Олександром Петровичем,  15 жовтня 1965 року народження. 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови  Олександру Крупчинську. 

 

 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

              сільської ради 

                                                                             від 08 лютого 2022 року № 18  

 

 

      ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської сільської Ужгородського 

району про доцільність призначення  опікуном директора комунальної 

установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» 

Закарпатської обласної ради над підопічним комунальної установи 

«Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» 

Биковим Олександром Петровичем, 15 жовтня 1965 року 

народження 

 

 17.01.2022 року до органу опіки та піклування  Тур’є-Реметівської 

сільської ради звернувся директор комунальної установи «Тур’я-

Реметівський психоневрологічний інтернат» з листом, у якому повідомив про 

те, що у зазначеному закладі на повному державному утримання знаходиться 

недієздатний Биков Олександр Петрович, 15 жовтня 1965 року народження 

над яким не встановлено опіку. Попередній опікун – Гудемчук Валентина 

Григорівна померла 03.06.2021 року, що підтверджується листом №32/02-07 

від 07.02.2022 р. про дані із реєстру територіальної громади. 

           Орган опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради ознайомившись з наявними документами, встановив 

наступне: 

  Биков Олександр Петрович, 15 жовтня 1965 року народження, 

уродженець м. Берегово Закарпатської області, недієздатний, який 

знаходиться на повному державному утриманні в КУ «Тур’я-Реметівський 

психоневрологічний інтернат» Закарпатської обласної ради, за станом 

здоров’я не усвідомлює значення своїх дій та не здатний керувати ними. 

            Директор комунальної установи «Тур’я-Реметівський психоневроло-

гічний інтернат» бажає бути опікуном над підопічним Биков Олександром 

Петровичем, 15 жовтня 1965 року народження. 

            Орган опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району вважає за доцільне рекомендувати 

Перечинському районному суду Закарпатської області призначити директора 

комунальної установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» 

Закарпатської обласної ради опікуном підопічного Бикова Олександра 

Петровича, 15 жовтня 1965 року народження. 

 

 

Сільський голова                Надія ДЕВІЦЬКА 

 



                                                                                                                                          

  
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                       РІШЕННЯ                                       

          

08 лютого 2022 року                Тур’ї  Ремети                                           № 19                                                

 

Про затвердження Висновку органу 

опіки та піклування про доцільність 

призначення опікуна Саночкіну В.Г. 

 

Відповідно до пункту 4 делегованих повноважень статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 55, 56, 

60, 62, 63, 67 Цивільною кодексу України, Правил опіки та піклування, 

затверджених Наказом Державного комітету України у справах молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131 /88, 

виконавчий комітет сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

        1. Затвердити Висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської 

сільської  ради Ужгородського району про доцільність призначення директора 

комунальної установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» 

Закарпатської обласної ради, опікуном над підопічним Саночкіним 

Володимиром Генадійовичем, 02 січня 1999 року народження, що додається. 

        2. Органу опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради надати суду висновок щодо доцільності призначення директора 

комунальної установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» 

Закарпатської обласної ради опікуном підопічного Саночкін Володимиром 

Генадійовичем, 02 січня 1999 року народження, в разі визнання його 

Перечинським районним судом Закарпатської області недієздатним. 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови  Олександру Крупчинську. 

 

 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



                                                                             ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням виконавчого комітету 

              сільської ради 

                                                                             від 08 лютого 2022 року № 19 

 

 

ВИСНОВОК 

органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської сільської Ужгородського 

району про доцільність призначення  опікуном директора комунальної 

установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» 

Закарпатської обласної ради над підопічним комунальної установи 

«Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» 

Саночкіним Володимиром Генадійовичем, 02 січня 1999 року народження 

 

     У Перечинському районному суді Закарпатської області відкрилося 

провадження у справі №304/1737/2121 за заявою органу опіки і піклування 

виконавчого комітету Ужгородської міської ради про визнання фізичної особи 

– Саночкіна Володимира Генадійовича, 02 січня 1999 року народження   

недієздатним. Ухвалою Перечинського районного суду Закарпатської області 

від 24 грудня 2021року орган опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради Ужгородського району по даній справі залучено як 

заінтересовану особу.  

         Орган опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради ознайомившись з наявними документами та заявою про 

визнання фізичної особи недієздатною,  встановив наступне: 

  Саночкін Володимир Генадійович, 02 січня 1999 року народження, 

уродженець м. Ужгород  Закарпатської області, який знаходиться на повному 

державному утриманні в КУ «Тур’я-Реметівський психоневрологічний 

інтернат» Закарпатської обласної ради, за станом здоров’я не усвідомлює 

значення своїх дій та не здатний керувати ними. 

            Директор комунальної установи «Тур’я-Реметівський психоневроло-

гічний інтернат» бажає бути опікуном над підопічним Саночкіним 

Володимиром Генадійовичем,  02 січня 1999 року народження . 

            Орган опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району вважає за доцільне рекомендувати 

Перечинському районному суду Закарпатської області призначити директора 

комунальної установи «Тур’я-Реметівський психоневрологічний інтернат» 

Закарпатської обласної ради опікуном підопічного Саночкіна Володимира 

Генадійовича, 02 січня 1999 року народження, в разі визнання його 

Перечинським районним судом Закарпатської області недієздатним. 

   

 

Сільський голова                Надія ДЕВІЦЬКА 
 

                                                                                                  



 

 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                           РІШЕННЯ                                  

          

08 лютого 2022 року                    Тур’ї  Ремети                                      № 20                                                

 

Про взяття на квартирний облік 

дитини-сироти Фонтош Ю.П.  

 

 Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівської 

сільської ради  від  27.01.2022 № 24/01-05, відповідно до статей 31, 39, 46 

Житлового кодексу України,  п. 13, пп. 3, п. 46 Правил обліку громадян, які 

потребують поліпшення житлових умов і надання їм житлових приміщень, 

затверджених постановою Ради Міністрів Української  РСР і Української 

республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 року № 470, 

керуючись п. 5 ч. 1 ст.15,  ст. ст. 36, 39, 46 Житлового кодексу України, ст.  33 

Закону України «Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», пп. 2 п. 

«а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти позачергово на квартирний облік Тур’є-Реметівської сільської 

ради  дитину-сироту Фонтош Юрія Петровича, 27.04.2004 року народження. 

2. Визнати таким, що втратило чинність рішення виконавчого комітету 

Турицької сільської ради від 07.05.2019 року № 10 «Про взяття на квартирний 

облік гр. Фонтош Ю.П.». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 

 

 

     Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА                                                                    

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                             РІШЕННЯ                                        

          

08 лютого 2022 року                      Тур’ї  Ремети                                           № 21                                                

 

Про надання статусу дитини,  

позбавленої батьківського  

піклування Волошину Д.І. 

 

 

 Розглянувши подані документи, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її 

прав на виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги  клопотання служби у 

справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради від 27.01.2022 № 22/01-05, 

керуючись статтями 52, 59 Закону України, «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 1, 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 56, 61-63, 74, 75 Цивільного кодексу України, пунктами 

42-47 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати статус дитини, позбавленої батьківського піклування Волошин 

Даниїлу Івановичу, 07 грудня 2015 року народження, уродженцю міста Перечин 

Перечинського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що:  

 - мати дитини, Волошин Марія Йосипівна, 17 вересня 1997 року 

народження, позбавлена батьківських прав  рішенням Перечинського районного 

суду від 23 грудня 2021 року, справа № 304/476/20; 

 - відомості про батька дитини записано згідно з частиною першою статті 

135 Сімейного кодексу України (за вказівкою матері), що підтверджується 

витягом з Державного реєстру актів цивільного стану громадян про державну 

реєстрацію народження № 00016303261, виданого відділом державної реєстрації 

актів цивільного стану по місту Хмельницькому Хмельницького міськрайонного 

управління юстиції у Хмельницькій області 10 лютого 2016 року. 



 2. Службі у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради (Оксана 

Пузакулич) вжити заходів щодо влаштування Волошин Даниїла Івановича до 

сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

 

 

 

 

   Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА                                                                    

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                             РІШЕННЯ                                       

          

08 лютого 2022 року                      Тур’ї  Ремети                                           № 22                                                

 

Про продовження перебування дитини,  

позбавленої батьківського піклування  

в комунальному некомерційному 

підприємстві «Хмельницький обласний 

спеціалізований будинок дитини» 

 

 

 Розглянувши подані документи, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її 

прав на виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги  клопотання служби у 

справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради від 27.01.2022 № 23/01-05, 

керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 

866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

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

ВИРІШИВ: 

 

 1. Продовжити перебування дитини, позбавленої батьківського піклування 

Волошин Даниїла Івановича, 07 грудня 2015 року народження,  в комунальному 

некомерційному підприємстві «Хмельницькому обласному спеціалізованому 

будинку дитини» терміном на 6 місяців. 

 2. Службі у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради (Оксана 

Пузакулич) вжити заходів щодо влаштування Волошин Даниїла Івановича до 

сімейних форм виховання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

    Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА   

 

 


