
 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про Звернення депутатів Тур’є-Реметівської сільської 

ради щодо присвоєння звання Героя України 

(посмертно) КУЦИНУ Олегу Івановичу – командиру 

Окремоїзведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї 

механізованої бригади Збройних сил України 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Указу Президента України від 02.12.2002 № 1114/2002 «Про звання Герой 

України», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звернутися до Президента України Володимира ЗЕЛЕНСЬКОГО з 

проханням підтримати ініціативу депутата Закарпатської обласної ради Мана 

Дениса Миколайовича щодо присвоєння звання Герой України – КУЦИНУ 

Олегу Івановичу, українському громадському, політичному та військовому 

діячу, керівнику «Легіону Свободи», члену Політради Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода», голові Закарпатської обласної організації ВО 

«Свобода», командиру Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-

ї механізованої бригади Збройних сил України (посмертно) – за незламність 

духу під час боротьби за національну ідею, виявлені героїзм та самопожертву 

у боротьбі за незалежну Українську державу. 

2. Доручити голові Тур’є-Реметівської сільської ради підписати 

зазначене Звернення від імені депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Надіслати це Звернення до Президента України. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на профільні 

постійні комісії сільської ради. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ПРЕЗИДЕНТУ УКРАЇНИ 

Володимирові ЗЕЛЕНСЬКОМУ 

 

З В Е Р Н Е Н Н Я 

У лютому 2022 року росія здійснила повномасштабний напад на Україну, 

розпочавши перше відкрите воєнне протистояння між державами у Європі з часів 

Другої світової війни. На захист Батьківщини стали кращі українські сини і 

доньки. 

Серед них КУЦИН Олег Іванович – український громадський, політичний 

та військовий діяч, керівник «Легіону Свободи», член Політради Всеукраїнського 

об’єднання «Свобода», голова Закарпатської обласної організації ВО «Свобода», 

командир Окремої зведеної штурмової роти «Карпатська Січ» 93-ї механізованої 

бригади Збройних сил України. 

Народився у м. Івано-Франківськ, жив та працював у Тячеві Закарпатської 

області, де у 2005-2006 роках на посаді першого заступника голови виконував 

повноваження голови райдержадміністрації. Почесний громадянин міста Тячів. 

КУЦИН О. І. присвятив боротьбі за Україну 33 роки життя. Учасник 

«Революції на граніті» та Революції Гідності. У 1989 році долучився до Народного 

руху України за перебудову, попри сувору заборону комуністів 4 жовтня 1989 

року першим вивісив жовто-блакитний стяг у м. Тячів. 

Воював за Україну з 2014 року, коли з його ініціативи була створена 

добровольча штурмова рота «Карпатська Січ». Згодом підрозділ розширили до 

меж батальйону й перейменували на «Окрему добровольчу чоту «Карпатська Січ» 

(ОДЧ «Карпатська Січ»). Командир відродив військову традицію Карпатської Січі  

1938 року. Впродовж 2014 – 2016 років під командуванням Олега КУЦИНА ОДЧ 

«Карпатська Січ» активно брала участь у боях за Донецький аеропорт, с. Піски, 

с. Опитне, шахту «Бутовка» та с. Водяне, а з березня 2022 року – в обороні околиць 

Києва, м. Ірпінь, смт Велика Димерка та інших. 

Із квітня О. КУЦИН командував численними операціями на Ізюмському 

напрямку, зокрема, з оборони с. Вірнопілля, а пізніше успішними наступальними 

діями та зачисткою с. Дмитрівки Харківської області. За час війни з московським  

ворогом на своєму прикладі виховав сотні воїнів, багато з них здобули військовий 

досвід та стали офіцерами. Легендарний бойовий командир КУЦИН О. І. героїчно 

загинув 19 червня 2022 року у боях за Україну. 

Ми, депутати Тур'є-Реметівської сільської ради, просимо Вас, 

ВОЛОДИМИРЕ ОЛЕКСАНДРОВИЧУ, присвоїти звання Герой України – 

КУЦИНУ Олегу Івановичу (посмертно) – за визначний особистий внесок у захист 

суверенітету і територіальної цілісності рідної Вітчизни, мужність і героїзм у боях 

проти російських окупантів.  

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

(за дорученням депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради VІІІ скликання) 

 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Тур’ї Ремети №     
 

 

 

Про звернення депутатів Тур’є-Реметівської 

сільської ради восьмого скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України стосовно внесення змін до 

Закону України «Про Державний бюджет України 

на 2023 рік» з метою фінансового забезпечення 

 

Відповідно до пункту 13 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Схвалити текст звернень депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради 

восьмого скликання до Президента України, Верховної Ради України, Кабінету 

Міністрів України стосовно внесення змін до Закону України «Про Державний 

бюджет України на 2023 рік» з метою фінансового забезпечення (додається). 

2. Доручити сільському голові Надії Девіцькій надіслати дане звернення 

депутатів Тур’є-Реметівської сільської ради восьмого скликання до Президента 

України, Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

  _ Тур’ї Ремети №     

Про затвердження звіту про виконання 

фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарно 

допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради 

за дев’ять місяців 2022 року 

 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 75, 78   Господарського кодексу України, пункту 10 

«Положення про порядок складання, погодження, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур'є- Реметівської сільської 

ради» затвердженого рішенням Тур'є-Реметівської сільської ради від 14.04.2022 

року № 671, 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 

дев’ять місяців 2022 року, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Взяти до відома звіт про виконання фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур'є-Реметівської сільської ради за дев’ять місяців 2022 року, що додається. 

2. 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 





 
Підприємство 

 
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Тур'є Реметівської сільської ради" 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство 

Територія с.Т-Ремети вул Центральна 16 

Орган державного управління 

Галузь Охорона здоров"я 

Вид економічної діяльності Загальна медична практика 

Одиниця виміру, грн. Гривень 

Форма власності Комунальна 

Середньооблікова кількість штатних працівників 65.75 
Місцезнаходження  Закарпатська обл.,Перечинський р-н, с.Т-Ремети, Центральна 16 

Телефон 

Керівник Малишко Юрій Юрійович 

 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 9-ть місяців 2022_року 

 

 
Найменування показника 

Код 

рядка 

 
План на рік 

Надійшло 

всього 

У тому числі за кварталами 

I II III IV 

1 2       

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 100 13831100 9,279,209.01 3,210,378.73 3,057,305.8 3011524.5 

 

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

110 1000000 628589.97 155,336.15 234,519.01 238734.81 
 

Дохід з місцевого бюджету за цільовими 
програмами, у тому числі: 120  0.00     

Інші пільгові категорії населення 121  0.00     

… 122       

Капітальні  трансферти підприємствам 123       

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 130 14,641,100.0 9,570,099.4 2,934,106.1 3,313,096.2 3322897.08 0 

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 556740 257551.16 58143.71 118952.28 80455.17 0 

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 313740 174,955.1 25,549.9 89,952.0 59453.17  

ремонт та запасні частини до транспортних 142 53000 17,445.0  13,085.0 4360.00  

господарчі товари та інвентар 143 190000 65,151.1 32,593.8 15,915.3 16642  

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 190000 189,090.0 16,710.0 25,500.0 146880.00  

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в 160 1000000.00 628589.97 155336.15 234519.01 238734.81 0.00 

Витрати на електроенергію 161 789034.00 417623.97 155336.15 234519.01 27768.81  

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 0.00 0.00 0.00    

Витрати на природній газ 163 0.00 0.00 0.00    

Витрати на тверде паливо 164 210966.00 210966.00 0.00 0.00 210966.00  

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових 165       

Витрати на оплату праці 170 9079816.00 6090747.81 2045049.55 2025370.28 2020327.98  

Відрахування на соціальні заходи 180 1997284.00 1307017.75 432379.74 440540.43 434097.58  

Витрати по виконанню цільових програм 190 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

Витрати, що здійснюються для підтримання 
об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, 

200 
      

Амортизація  210 673740.00 586638.56 287182.18 299456.38 323501.38  

Інші витрати (розшифрувати) 220 214500.00 82994.47 17739.04 17973.06 47282.37  

Адміністративні витрати, у тому числі: 230 1582260.00 1059479.53 311029.58 358458.47 389991.48 0.00 

витрати на канцтовари, офісне приладдя та 231 57000.00 41026.50 7537.50 7452.00 26037.00  

витрати на страхові послуги 232 18000.00 8704.00 6384.00 2320.00 0.00  

витрати на придбання та супровід програмного 233 45000.00 0.00  0.00 0.00  

витрати на службові відрядження 234 20000.00 6699.60 2859.60 0.00 3840.00  

витрати на зв’язок та інтернет 235 50000.00 32080.28 8993.80 13512.21 9574.27  

витрати на оплату праці 236 1115800.00 808502.26 241392.04 276634.64 290475.58  

відрахування на соціальні заходи 237 245460.00 177870.49 53106.24 60859.62 63904.63  

витрати на обслуговування оргтехніки 238 31000.00 7640.00 3780.00 2360.00 1500.00  

витрати на культурно-масові заходи 239       

амортизація 250       

юридичні та нотаріальні послуги 260       

витрати на охорону праці та навчання працівників 270 7500.00 0.00 0.00 0.00 0.00  

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 13000.00 776.50 255.00 261.00 260.50  

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290       

дохід від операційної оренди активів 291       

дохід від реалізації необоротних активів 292       

Інші витрати від операційної діяльності 300       

ІІ. Елементи операційних витрат 

Матеріальні затрати 400 1746740.00 1075231.13 230189.86 378971.29 466069.98 0.00 

Витрати на оплату праці 410 10195616.00 6899250.07 2286441.59 2302004.92 2310803.56 0.00 

Відрахування на соціальні заходи 420 2242744.00 1484888.24 485485.98 501400.05 498002.21 0.00 

Амортизація  430 673740.00 586638.56 287182.18 299456.38 0.00 0.00 

Інші операційні витрати 440 456000.00 179921.35 47548.94 43878.27 88494.14 0.00 

Разом (сума рядків 400 - 440) 450 14641100.00 9639290.79 3049666.37 3226254.53 3363369.89 0.00 

ІІІ. Інвестиційна діяльність  

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500       

доходи з місцевого бюджету цільового 501       

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 190000 - 0.00 - - 0.00 

капітальне будівництво 511       

придбання (виготовлення) основних засобів 512 190000 0.0 0.00 - - 0.00 

придбання (виготовлення) інших необоротних 513       

придбання (створення) нематеріальних активів 514       

модернізація, модифікація (добудова, 515       

капітальний ремонт (місцевий бюджет) 516  -    0 



 
Найменування показника 

Код 

рядка 

 
План на рік 

Надійшло 

всього 

У тому числі за кварталами 

I II III IV 

1 2       

ІV. Фінансова діяльність  

Доходи від фінансової діяльності за 600       

кредити 601       

позики 602       

депозити 603       

Інші надходження (розшифрувати) 610       

Витрати від фінансової діяльності за 620       

кредити 621       

позики 622       

депозити 623       

Інші витрати (розшифрувати) 630       

Усього доходів 700 14,831,100.0 9,907,799.0 3,365,714.9 3,291,824.8 3,250,259.31 0.00 

Усього витрат 800 14,831,100.0 9,639,290.8 3049666.4 3226254.5 3363369.89 0.00 

Нерозподілені доходи 850       

IV. Додаткова інформація 

Штатна чисельність працівників 900 68.25  65.75 65.75 65.75  

Первісна вартість основних засобів 910   22901.6 22951.0 22941.6  

Податкова заборгованість 920       

Заборгованість перед працівниками за заробітною 930       

 

Директор    

(посада) 

 
Головний бухгалтер    

(посада) 

Малишко Ю.Ю, 

 

 
Доброцька Г.Ю. 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про надання згоди на передачу 

об’єктів права державної власності 

в комунальну власність 

 
 

Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», враховуючи лист Ужгородської районної 

державної адміністрації Закарпатської області - Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області від 23.09.2022 року № 446/03-31, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Ужгородській районній державній адміністрації Закарпатської 

області - Ужгородській районній військової адміністрації Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ - 04053849) згоду на передачу в комунальну власність Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади об’єктів права державної власності. 

2. Погодити перелік майна Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської області - Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області (код ЄДРПОУ - 04053849) для передачі Тур’є-Реметівській 

сільській територіальній громаді згідно з додатком 1. 

3. Погодити техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної 

власності Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області - 

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області (код 

ЄДРПОУ - 04053849) згідно з додатком 2. 

4. Зобов’язати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду викори- 

стовувати майно, зазначене в додатку 1 за цільовим призначенням, а саме для 

використання органами місцевого самоврядування та не відчужувати його у 

приватну власність. 



5. Створити комісію з питань передачі об’єктів права державної власності 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області - 

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області в 

комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади згідно 

з додатком 3. 

6. Вважати рішення 10 сесії VIII скликання Тур’є-Реметівської сільської 

ради від 25 листопада 2021 року № 404 «Про надання згоди на передачу об’єктів 

права державної власності в комунальну власність» таким, що втратило чинність. 

7. 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 



Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

  № __ 

 

 

Перелік майна Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської області - Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області для передачі Тур’є-Реметівській сільській 

територіальній громаді 
 
 

№ 

з/п 

Найменування та 

характеристика об’єкту 

Інвентарний номер Вартість одиниці, грн. 

1. Ноутбук НР 101410002 4917,64 

3. Ноутбук НР 101400039 4917,64 

4. Ноутбук НР 1380126 4917,64 

5. Ноутбук НР 101400012 6086,00 

6. Принтер БФП Canon MF 

3010 

101400066 5580,00 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради 

  № _ 

 

 
Техніко-економічне обґрунтування об’єктів права державної власності 

Ужгородської районної державної адміністрації Закарпатської області - 

Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської області 

1. Загальна характеристика об’єкта передачі 
 

 
 

 

№ 
Найменування та 

характеристика об’єкту 

Інвентарний 

номер 

Вартість одиниці, 

грн 

1. Ноутбук НР 101410002 4917,64 

2. Ноутбук НР 101400039 4917,64 

3. Ноутбук НР 1380126 4917,64 

4. Ноутбук НР 101400012 6086,00 

5. Принтер БФП Canon MF 3010 101400066 5580,00 
 

2. Обґрунтування доцільності здійснення передачі 

У сфері управління Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської обласної – Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області перебуває майно, зазначене в пункті 1, проте не 

використовується за відсутності такої необхідності. 

Водночас, Тур’є-Реметівська сільська рада, за відсутності коштів на придбання 

нового майна, звернулася до Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської області – Ужгородської районної військової адміністрації 

Закарпатської області з питанням щодо потреби у комп’ютерній техніці. 

Окреме індивідуально визначене майно, перелічене у пункті 1, передається в 

комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади з метою 

вирішення питань матеріально-технічного забезпечення, для доукомплектування 

комп’ютерною технікою відділу документообігу, організаційної, інформаційної 

роботи та звернень громадян, відділу правової та кадрової роботи та відділу служби  

у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району 

Закарпатської області, що забезпечить належне та продуктивне функціонування 

відділів 

У зв’язку з вищенаведеною потребою, окреме індивідуально визначене майно, 

зазначене в пункті 1 доцільно передати в комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади для використання органами місцевого 

самоврядування. 



3. Джерела фінансування та обсяги витрат для подальшого утримання 

та використання майна 

Фінансування для подальшого утримання та використання майна, зазначеного в 

пункті 1 буде здійснюватися за рахунок коштів з місцевого бюджету Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади, фінансування з державного бюджету 

не потребує. Для подальшого утримання та використання майна, зазначеного в пункті 

1 Тур’є-Реметівською сільською територіальною громадою передбачено витрати у 

сумі 5000 грн. 

4. Відповідальність функціонального призначення об’єкта передачі 

завданням, покладеним на орган, якому пропонується передати відповідний 

об’єкт 

Окреме індивідуально визначене майно, перелічене у пункті 1, повністю 

відповідає цільовому призначенню, знаходиться у придатному стані та може бути 

використане органами місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади з метою вирішення питань матеріально-технічного 

забезпечення, для доукомплектування комп’ютерною технікою відділу 

документообігу, організаційної, інформаційної роботи та звернень громадян, 

відділу правової та кадрової роботи та відділу служби у справах дітей Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, що 

забезпечить належне та продуктивне функціонування відділів. 

5. Прогноз ефективності діяльності суб’єкта після здійснення передачі 

майна 

Здійснення передачі об’єктів права державної власності в комунальну власність 

не вплине на ефективність діяльності Ужгородської районної державної адміністрації 

Закарпатської області-Ужгородської районної військової адміністрації Закарпатської 

області. 



 

 

 

 
СКЛАД 

Додаток 3 

до рішення сесії сільської ради 

  _ №    

комісії з питань передачі об’єктів права державної власності 

в комунальну власність 
 
 

Голова комісії 

ДЕВІЦЬКА 

Надія Павлівна 

Тур’є-Реметівський сільський голова 

Заступник голови комісії 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра Ярославівна 

перший заступник сільського голови 

Члени комісії: 

БОДНАРЮК 

Руслана Юріївна 

керівник апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації 

Закарпатської області - Ужгородської 

районної військової адміністрації 

Закарпатської області (за згодою) 

ВАСИЛИНА 

Аліна Михайлівна 

начальник фінансово-господарського 

забезпечення апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації- 

Ужгородської районної військової 

адміністрації Закарпатської області (за 

згодою) 

ДАНИЛО 

Олександра Володимирівна 

головний спеціаліст відділу житлово- 

комунального господарства, тран- 

спорту та благоустрою апарату 

сільської ради 

ДУПИН 

Катерина Ігорівна 

начальник юридичного відділу 

апарату Ужгородської районної 

державної адміністрації – 

Ужгородської    районної    військової 

адміністрації Закарпатської області (за 



 згодою) 

КЕПИЧ 

Мар’яна Юріївна 

головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності апарату сільської ради 

КОРЯК 

Марія Федорівна 

начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності апарату 

сільської ради 
 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

  сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     

Про затвердження Положення 

про порядок розміщення 

зовнішньої реклами на території 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

 

Відповідно до ст. 4 -1 Закону України "Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності", Закону України «Про Перелік документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності», Закону України «Про рекламу», 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2003 року № 2067 «Про 

затвердження Типових правил розміщення зовнішньої реклами», Закону України 

«Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

керуючись пунктом 44 статті 26 Закону України 

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

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з додатком 1. 

2. Затвердити розмір плати за тимчасове використання місця для розміщення 

зовнішньої реклами, яке перебуває у комунальній власності Тур’є- Реметівської 

сільської ради згідно з додатком 2. 

3. Дане рішення набирає чинності з 01.01.2023 року. 

4. Cекретарю сільської ради забезпечити оприлюднення Положення про 

порядок розміщення зовнішньої реклами на території Тур’є-Реметівської 

сільської на офіційному веб-сайті Тур'є-Реметівської сільської ради (https//t- 

remeta.gov.ua). 

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

питань фінансів,бюджету,планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та заступника сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів Короля В.І. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

  №    
 

 
 

Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ. 

1.1. Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради (надалі - Положення) розроблене відповідно 

до Законів України “Про місцеве самоврядування в Україні”, “Про рекламу” , 

“Про благоустрій населених пунктів”, “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності”, Типових правил розміщення зовнішньої реклами, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 29.12.2003 року 

№2067 “Про затвердження типових правил розміщення зовнішньої реклами” 

(надалі - Типові правила), і регулює відносини, що виникають у зв’язку з 

розміщенням зовнішньої реклами на території Тур’є-Реметівської сільської ради, 

визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами та є частиною 

благоустрою Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.2. Термінологія цього Положення є відповідною до термінології Типових 

правил. 

1.3. Дія цього Положення поширюється на всю територію Тур’є-Реметівської 

сільської ради, на всі юридичні та фізичні особи, які здійснюють діяльність у 

сфері зовнішньої реклами на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.4. Дане Положення є обов’язковим для виконання всіма учасниками рекламної 

діяльності. 

1.5. Розміщення зовнішньої реклами на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради з порушенням цього Положення забороняється. 

 
2. ПОРЯДОК РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ. 

 
2.1. Зовнішня реклама на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

розміщується на підставі дозволу виданого відповідно до рішення виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради (надалі - виконком). 

2.2. Цей Порядок регулює відносини, що виникають у зв'язку з розміщенням 

зовнішньої реклами у населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради, та 

визначає порядок надання дозволів на розміщення такої реклами. 

2.3. На територіях, будинках і спорудах зовнішня реклама розміщується за 

згодою їх власників або уповноважених ними органів (осіб) на підставі дозволу 



Тур’є-Реметівської сільської ради з урахуванням архітектурних, функціонально-

планувальних, історико-культурних чинників, типології елементів місцевого 

середовища та з додержанням правил благоустрою території населеного пункту. 

3. ПОРЯДОК НАДАННЯ ДОЗВОЛІВ НА РОЗМІЩЕННЯ ЗОВНІШНЬОЇ 

РЕКЛАМИ. 

3.1. Для одержання дозволу замовник реклами подає адміністратору заявку за 

формою згідно з додатком 1 до цього Положення. До заявки додаються 

фотокартка або комп’ютерний макет місця (розміром не менш як 6 х 9 см.) на 

якому планується розташування рекламного засобу та ескіз рекламного засобу з 

конструктивним рішенням. 

3.2. Під час подання заяви або оформлених примірників дозволу адміністратор в 

присутності заявника перевіряє комплектність документів, додержання вимог до 

їх оформлення. 

3.3. Регулювання діяльності з розміщення зовнішньої реклами на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради здійснює робочий орган, склад якого 

затверджується рішенням виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

До повноважень робочого органу належать: 

- розгляд заяв розповсюджувачів зовнішньої реклами на надання дозволу, 

підготовка документів для внесення змін у дозвіл, переоформлення дозволу та 

продовження строку його дії; 

- надання, у разі потреби, розповсюджувачам зовнішньої реклами архітектурно- 

планувальних завдань на опрацювання проектно-технічної документації для 

розташування складних (дахових) рекламних засобів; 

- підготовка проекту рішення виконкому щодо надання дозволу чи про відмову 

у його наданні; 

3.4. Отриману заяву та документи згідно переліку адміністратор надає на розгляд 

до сільського голови, після чого скеровуються робочому органу. 

3.5. За наявності документів, передбачених п. 3.1 цього Положення робочий 

орган, якому сільський голова візує до підготовки проект рішення щодо 

розміщення зовнішньої реклами, заяву і матеріали центру надання 

адміністративних послуг, реєструє заяву в журналі реєстрації заяв та дозволів 

на розміщення зовнішньої реклами (надалі - журнал реєстрації). 

Журнал повинен бути прошитий, а його сторінки пронумеровані. На останній 

сторінці журналу робиться запис про кількість сторінок, який засвідчується 



підписом сільського голови, скріпленим печаткою Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

3.6. Робочий орган протягом двох робочих днів з дати реєстрації заяви перевіряє 

місце розташування рекламного засобу, зазначене у заяві. 

Інформація про подані заяви та прийняті виконкомом рішення щодо розміщення 

зовнішньої реклами території Тур’є-Реметівської сільської ради є відкритою. 

3.7. Видача дозволу погоджується робочим органом з власником місця або 

уповноваженим ним органом (особою), а також з: 

- обласною, районною держадміністраціями - у разі розміщення зовнішньої 

реклами на пам’ятках місцевого значення, а також в межах зон охорони цих 

пам’яток; 

утримувачем інженерних комунікацій - у разі розміщення зовнішньої реклами 

в межах охоронних зон цих комунікацій; 

Укравтодором або власниками автомобільних доріг та Національною 

поліцією - у разі розміщення зовнішньої реклами у межах смуги відведення 

автомобільних доріг. 

Дії щодо отримання зазначених погоджень вчиняються робочим органом без 

залучення заявника протягом строку, встановленого для отримання дозволу. 

Для здійснення погодження робочий орган не пізніше дня, що настає за днем 

одержання документів від заявника, надсилає їх копії у паперовому або 

електронному (шляхом сканування) вигляді органам, надсилає їх копії вище 

зазначеним органам. 

За результатами дозвільної (погоджувальної) процедури вищезазначені органи 

надають погодження, які у паперовому або електронному (шляхом сканування) 

вигляді надсилаються робочому органу. 

У разі ненадання такими органами, протягом встановленого строку погоджень 

вважається, що видачу дозволу погоджено. 

 
3.8. Під час надання дозволу втручання у форму рекламного засобу та зміст 

реклами забороняється. 

3.9. Робочий орган протягом не більш як двох робочих днів з дати одержання 

належним чином оформлених двох примірників дозволу подає на розгляд 

виконкому заяву, готує і подає пропозиції та проект відповідного рішення. 

3.10. Виконавчий комітет протягом одного робочого дня з дати одержання 

зазначених пропозицій приймає рішення про надання дозволу або про відмову 

у його наданні. Дозвіл або відмова у його видачі видається не пізніше ніж 

протягом наступного робочого дня після прийняття відповідного рішення. 



Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами видається за формою, 

затвердженою Типовими правилами. 

Перший примірник дозволу видається заявникові, другий скеровується 

адміністратору, а копія – залишається робочому органу для обліку та організації 

контролю. Видача дозволу реєструється в журналі реєстрації. 

3.11. У наданні дозволу може бути відмовлено у разі: 

подання неповного пакета документів, необхідних для одержання 

документа дозвільного характеру, згідно із встановленим вичерпним переліком; 

виявлення в документах, поданих суб'єктом господарювання, недостовірних 

відомостей; 

негативний висновок за результатами проведених експертиз та обстежень 

або інших наукових і технічних оцінок, необхідних для видачі документа 

дозвільного характеру. 

Рішення про відмову у наданні дозволу може бути оскаржене в порядку, 

встановленому законодавством. 

3.12. Дозвіл надається строком до п’яти років, якщо менший строк не зазначено 

у заяві. 

3.13. Виданий у встановленому порядку дозвіл є підставою для розміщення 

зовнішньої реклами та виконання робіт, пов’язаних з розташуванням рекламного 

засобу. 

3.14. У процесі надання дозволів забороняється проведення тендерів (конкурсів). 

3.15. Після розташування рекламного засобу розповсюджувач зовнішньої 

реклами у п’ятиденний строк зобов’язаний подати робочому органу фотокартку 

місця розташування рекламного засобу (розміром не менш як 6 х 9 сантиметрів). 

3.16. У разі зміни містобудівної ситуації, проведення реконструкції, ремонту, 

будівництва на місці розташування рекламного засобу, які зумовлюють 

необхідність його зміни місця розташування, робочий орган у семиденний строк 

письмово повідомляє про це  розповсюджувача зовнішньої реклами. 

У десятиденний строк з початку зміни містобудівної ситуації, реконструкції,  

ремонту, будівництва робочий орган надає розповсюджувачу зовнішньої 

реклами інформацію про інше рівноцінне місце. 

Відшкодування витрат, пов’язаних з демонтажем та монтажем рекламного 

засобу на новому місці, здійснюється відповідно до договору з власником місця 

розташування рекламного засобу. 

3.17. Дозвіл анульовується до закінчення строку дії на підставі рішення 

виконкому за письмовою заявою розповсюджувача зовнішньої реклами, або у 

разі порушення норм даного Положення. 

Рішення про анулювання дозволу фіксується в журналі реєстрації. 



Рішення про анулювання дозволу може бути оскаржене у порядку, 

встановленому законодавством. 

3.18. Робочий орган протягом десяти днів з дати реєстрації дозволу надає 

органам державної податкової служби інформацію про розповсюджувачів 

зовнішньої реклами, яким надано дозвіл. 

4. ПОРЯДОК ВИЗНАЧЕННЯ РОЗМІРУ ПЛАТИ ЗА РОЗМІЩЕННЯ 

ЗОВНІШНЬОЇ РЕКЛАМИ. 

4.1. Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, 

що перебуває у комунальній власності Тур’є-Реметівської сільської ради, 

встановлюється у порядку, визначеному Тур’є-Реметівською сільською радою та 

справляється з дати прийняття виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської 

сільської ради рішення про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 

на підставі укладеного договору. 

Плата за тимчасове користування місцем розташування рекламних засобів, 

що перебуває у комунальній власності, перераховується на бюджетний рахунок 

та зараховується до бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Відсутність рекламного засобу на вказаному місці не є підставою для 

звільнення від плати за користування місцем, крім випадків, передбачених у 

цьому Положенні. 

4.2. Площа місця розташування рекламного засобу визначається як сума 

площі горизонтальної проекції рекламного засобу на це місце та прилеглої 

ділянки завширшки 0,5 метра за периметром горизонтальної проекції цього 

засобу. Для неназемного та недахового рекламного засобу площа місця дорівнює 

площі вертикальної проекції цього засобу на уявну паралельну їй площину. 

4.3. Розмір плати за право тимчасового користування місцями для розміщення 

рекламного засобу, які перебувають у комунальній власності, не може 

встановлюватися залежно від змісту реклами. 

5. Вимоги до зовнішньої реклами 

5.1. Зовнішня реклама повинна відповідати таким вимогам: 

- розміщуватись із дотриманням вимог техніки безпеки та із забезпеченням 

видимості дорожніх знаків, світлофорів, перехресть, пішохідних переходів, 

зупинок транспорту загального користування та не відтворювати зображення 

дорожніх знаків; 

освітлення зовнішньої реклами не повинно засліплювати учасників 

дорожнього руху, а також не повинно освітлювати квартири житлових будинків; 

фундаменти наземної зовнішньої реклами, що виступають над поверхнею 

землі, можуть бути декоративно оформлені; 

опори наземної зовнішньої реклами, що розташована вздовж проїзджої 

частини вулиць і доріг, повинні мати вертикальну дорожню розмітку, нанесену 

світлоповертаючими матеріалами, заввишки до 2 метрів від поверхні землі; 



нижній край зовнішньої реклами, що розміщується над проїжджою 

частиною, у тому числі на мостах, естакадах тощо, повинен розташовуватися на 

висоті не менше ніж 5 метрів від поверхні дорожнього покриття; 

у місцях, де проїзджа частина вулиці межує з цоколями будівель або 

огорожами, зовнішня реклама може розміщуватися в одну з фасадами будівель 

або огорожами лінію. 

5.2. Забороняється розташовувати рекламні засоби: 

5.2.1. у населених пунктах на висоті менш ніж 5 метрів від поверхні 

дорожнього покриття, якщо їх рекламна поверхня виступає за межі краю 

проїжджої частини; 

5.2.2. поза населеними пунктами на відстані менш ніж 5 метрів від краю 

проїжджої частини; 

5.2.3. на пішохідних доріжках та алеях. 

5.3. Розміщення зовнішньої реклами на пам’ятках історії та архітектури і в межах 

зон охорони таких пам’яток, в межах об’єктів природно-заповідного фонду 

дозволяється за погодженням з відповідним обласним органом виконавчої влади 

у сфері охорони культурної спадщини та об’єктів природно- заповідного фонду. 

5.4. Розроблення необхідної технічної документації, монтаж (демонтаж) 

рекламного засобу здійснюється спеціалізованими підприємствами, установами 

та організаціями. 

5.5. Розташування дахових рекламних засобів забороняється без попередньої 

технічної експертизи спеціалізованих підприємств, установ та організацій. 

5.6. Підключення рекламних засобів до існуючих  мереж зовнішнього 

освітлення здійснюється відповідно  до  вимог, передбачених чинним 

законодавством. 

5.7. Розташування рекламних засобів у межах охоронних зон інженерних 

комунікацій дозволяється за погодженням з утримувачем зазначених 

комунікацій. 

5.8. Відповідальність за технічний стан рекламних засобів, порушення вимог 

техніки безпеки під час розташування та експлуатації рекламних засобів несе 

розповсюджувач зовнішньої реклами згідно із законодавством. 

5.9. Розташування рекламних засобів на перехрестях, біля дорожніх знаків, 

світлофорів, пішохідних переходів та зупинок транспорту загального 

користування дозволяється за погодженням з Національною поліцією. 

5.10. Рекламні засоби забезпечуються маркуванням із зазначенням на каркасі 

рекламного засобу найменування розповсюджувача зовнішньої реклами, номера 

його телефону, дати видачі дозволу та строку його дії. 

 
6. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ПОЛОЖЕННЯ ТА 

ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ЗА ЙОГО ПОРУШЕННЯ. 



1. Контроль за додержанням цих Правил здійснює відділ містобудування, 

архітектури, військового обліку та цивільного захисту Тур’є-Реметівської 

сільської ради та інші органи відповідно до законодавства. 

2. У разі порушення порядку розповсюдження та розміщення реклами 

уповноважена особа, яка здійснює контроль за додержанням цих Правил, 

звертається до розповсюджувача зовнішньої реклами з вимогою усунення 

порушень у визначений строк. 

У разі невиконання цієї вимоги виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради подає інформацію спеціально уповноваженому органу виконавчої 

влади у сфері захисту прав споживачів у порядку, встановленому Кабінетом 

Міністрів України. 

3. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цих Правил, 

несе відповідальність згідно із законодавством. 

4. Питання, що не врегульовані цим Положенням, вирішуються згідно з 

чинним законодавством України. 

5. Розповсюджувач зовнішньої реклами, винний у порушенні цього 

Положення, несе відповідальність згідно із законодавством України (Кодексу 

України про адміністративні правопорушення та ін.) . 

6. Спори, що виникають при вирішенні питань, пов’язаних з розміщенням 

зовнішньої реклами, вирішуються у встановленому законодавством порядку. 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 1 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

  №    
 

 

 
 

Керівнику робочого органу 

  _ 

(виконавчий орган сільської ради) 
 

 

 

 

 

ЗАЯВА 

про надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами 
 

Заявник    
(для юридичної особи - повне найменування розповсюджувача зовнішньої 

 

реклами, для фізичної особи - прізвище, ім'я та по батькові) 

 

Адреса заявника    
(для юридичної особи - місцезнаходження, для фізичної особи - 

 

місце проживання, паспортні дані) 

 

Ідентифікаційний код юридичної особи 

або ідентифікаційний номер фізичної особи    
 

Телефон (телефакс)    
 

Прошу надати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами за адресою 
 

(повна адреса місця розташування рекламного засобу) 

 

строком на    
(літерами) 

 

Перелік документів, що додаються     
 

 

 
Заявник 

або уповноважена 

ним особа 

 

 
   

(підпис) 

 

 

 
   

(ініціали та прізвище) 

 

 

 
 

 

М. П. 



Додаток 2 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

  №    
 

 

 
 

Розмір плати за тимчасове використання місць для розміщення 

зовнішньої реклами, які перебувають у комунальній власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради визначаються за формулою: 

Р = Б х П, 

де Р – це розмір плати за рекламу в місяць, грн.; 

Б – базова ставка; 

П – площа місця розташування рекламного засобу, м2 
 

№ 

Вид засобу зовнішньої реклами Одиниця 

виміру 

Базова плата за місяць у 

відсотках від мінімальної 

заробітної плати 

1 Щит, що стоїть окремо (білборд) за 

1 кв. м. площі поверхні реклами 

(обидві сторони, при наявності) 

М2  

 
0.5% 

2 Щит на фасаді будинку за 1 кв. м 

площі поверхні реклами 

М2  

0.5% 
3 Щит на тимчасовій споруді, 

паркані, тощо за 1 кв. м площі 

поверхні реклами 

М2  

0.5% 

4 Сітілайт за 1 кв. м площі поверхні 

реклами (горизонтальна проекція) 

М2  

0.5% 
5 Тимчасова виносна спеціальна 

конструкція з площею поверхні 

(штендер) за одиницю 

М2  

0.5% 

6 Світлова реклама, 

«Рядок, що біжить» 

М2 1.5% 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Аналіз регуляторного впливу до проекту рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради» 

 

Аналіз регуляторного впливу розроблений на виконання вимог Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності» від 11.09.2003 № 1160-ІV та Методики проведення аналізу впливу 

та відстеження результативності регуляторного акта, затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2004р. № 308 та визначає правові і 

організаційні засади реалізації проекту рішення сільської ради «Про 

затвердження Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради». 
 

1. Визначення проблеми, яку передбачається розв’язати шляхом 

прийняття регуляторного акта. 
 

Зовнішня реклама суттєво впливає на загальний вигляд населених пунктів, 

їх художньо-естетичне оформлення, а також виконує містобудівні та 

архітектурні функції. Належне розміщення засобів зовнішньої реклами в 

структурі забудови може суттєво підвищити естетичні якості сільського 

середовища та його привабливість і навпаки, безсистемне розміщення реклами 

на території населених пунктів без належного урахування оточення, характеру 

архітектури забудови, природного ландшафту знижує якість сприйняття 

середовища в цілому. 

Нагальна потреба у розробленні нового Положення про порядок 

розміщення зовнішньої реклами на територї Тур’є-Реметівської сільської ради 

(надалі «Порядок») визначається: 

 Приведенням у відповідність чинному законодавству загальних вимог 

до реклами у зв’язку з введенням в дію Закону України №2484-VIII від 

03.07.2018р. «Про внесення зміни до Закону України "Про рекламу" 

щодо використання окремих елементів благоустрою та контактної 

мережі при здійсненні рекламної діяльності» 

 Виконанням основних вимог дозвільної системи у сфері господарської 

діяльності; 

  Коригуванням оплати за розміщення зовнішньої реклами. Проблема не 

вирішується ринковим механізмом, оскільки розробка положення 



про порядок розміщення зовнішньої реклами та визначення розміру 

плати за розміщення зовнішньої реклами затверджують, згідно діючого 

законодавства, органи місцевого самоврядування. 

На даний час 99,8% вивісок на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

розташовано без будь-яких погоджень. Переважна більшість самовільно 

розташованих вивісок розміщуються на торговельних об'єктах, в тому числі 

ресторанних господарств та аптек, підприємств, що надають побутові послуги. 

Проте, майже 73% вивісок за своїм змістом не відповідають вимогам 

пункту 12 Порядку провадження торговельної діяльності та правил 

торговельного обслуговування населення, затвердженого постановою Кабінету 

Міністрів України від 15.06.2006 року № 833; пункту 8 Правил побутового 

обслуговування населення, затверджених від 16.05.1994 року № 313, пункту 8 

Правил торгівлі лікарськими засобами в аптечних закладах, затверджених 

постановою Кабінету Міністрів України від 17.11.2004 року № 1570; а саме - на 

вивісці відсутні найменування суб'єкта господарювання та його режим роботи. 

За своїми розмірами та змістом значна кількість конструкцій фактично є 

рекламними конструкціями і розміщуються безпідставно, в порушення Правил 

розміщення зовнішньої реклами на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Водночас, враховуючи, що плата за тимчасове розміщення спеціальних 

рекламних конструкцій є бюджетоутворюючою, має місце недоотримання в 

місцевий бюджет коштів внаслідок розміщення таких конструкцій на об’єктах 

комунальної власності. 

З метою уникнення самовільного встановлення рекламних конструкцій та 

багаточисельних порушень вимог діючого законодавства з боку суб'єктів 

підприємницької діяльності, що займаються рекламною діяльністю, виникла 

необхідність затвердження Порядку про порядок розміщення зовнішньої реклами 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради , який буде базовим документом 

та створить сучасне правове поле для подальшого розвитку рекламної сфери у 

населених пунктах, що входять до складу територіальної громади. 
 

Показники існування та масштаби проблеми: 
 

Назва 

показника 

Одиниця 

виміру 
Значення Джерело 

Зовнішня 

реклама 

 
% 

 
99.8 

Відділ житлово-комунального 

господарства, транспорту та 

благоустрою спільно з керуючим 



   справами виконавчого комітету 

сільської ради. 

 

 

Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 

допомогою ринкових механізмів і потребує державного регулювання. 

Проблема не вирішується ринковим механізмом, оскільки перебуває в 

площині нормативно розпорядчих функцій органів місцевого самоврядування і 

може бути вирішена лише прийняттям належного регуляторного акта на 

місцевому рівні. 

Обгрунтування, чому визначена проблема не може бути розв’язана за 

допомогою діючих регуляторних актів. 

Відсутнє Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

 
Суб'єкти, на які проблеми справляє вплив: 

 

Групи (підгрупи) Так Ні 

Громадяни Так - 

Держава, у тому числі: Так - 

Органи місцевого самоврядування Так - 

Суб’єкти господарювання Так - 

У тому числі суб’єкти малого підприємництва Так - 

 

 

Причини  та умови виникнення проблеми: 

Отже, існує нагальна потреба врегулювання зазначених питань шляхом 

розроблення Положення про порядок розміщення зовнішньої реклами на 

території Тур’є-Реметівської  сільської  ради. 

 
2. Цілі державного регулювання: 

 

Основною метою даного регулювання є виконання Законів України “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, «Про рекламу», «Про охорону культурної 



спадщини», «Про основи містобудування», та інших нормативних актів. 

Основною метою даного регулювання є виконання вимог законодавчих та 

нормативних актів щодо порядку розміщення об’єктів зовнішньої реклами, 

упорядкування плати за право користування місцем розташування в залежності 

від обраного місця розташування та виду рекламного засобу, умов демонтажу 

ОЗР. 

Врегулювання питань, пов’язаних з: 

а) організацію взаємодії між розповсюджувачами зовнішньої реклами та 

виконавчим комітетом сільської ради; 

б) встановлення архітектурних, містобудівних та інших вимог щодо 

розміщення спеціальних конструкцій на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради; 

в) створення системи контролю за дотриманням порядку розміщення 

зовнішньої реклами; 

г) визначення порядку надання місць, які перебувають у комунальній 

власності, для розташування спеціальних конструкцій. 

 

3. Визначення та оцінка альтернативних способів досягнення цілей, 

аргументація переваг обраного способу: 

В якості альтернативи для досягнення встановлених цілей пропонується 

два способи: 

Вид альтернативи Опис альтернативи 

Альтернатива 1 залишення існуючої ситуації 

Альтернатива 2 прийняття регуляторного акта 

 

У разі залишення ситуації без змін не можливе досягнення визначених 

цілей. Відсутність чітких вимог до проблемних питань може дати негативний 

результат, і надалі спостерігатиметься порушення закріплених на законодавчому 

рівні норм розташування об’єктів зовнішньої реклами. Причинами відмови від 

даного альтернативного способу досягнення цілей є невідповідність принципам 

регуляторної політики, адекватності, ефективності, збалансованості,      

прозорості      та      врахування       громадської       думки. На підставі 

вищевикладеного можна дійти висновку, що проблема не розв’язується, тому від 

цієї альтернативи слід відмовитись. 

Застосування другої альтернативи розв’язує проблему в цілому, повністю 

відповідає поставленим цілям, вимогам чинного законодавства завдяки цьому 

встановлюється чіткий порядок розміщення об’єктів зовнішньої реклами на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

 

4. Вибір найбільш оптимального альтернативного способу 

досягнення цілей 



Рейтинг 

результативності 

(досягнення цілей 

під час вирішення 

проблеми) 

Бал 

результативності (за 

чотирибальною 

системою оцінки) 

Коментарі щодо присвоєння 

відповідного бала 

Альтернатива 1 1 Відсутність Порядку , що регулює 

відносини, які виникають у зв’язку з 

розміщенням об`єктів зовнішньої 

реклами 

Альтернатива 2 4 Встановлення чіткої та прозорої 

процедури розміщення об`єктів 

зовнішньої реклами на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 
 

 
Рейтинг 

результативності 

 
Вигоди (підсумок) 

 
Витрати 

(підсумок) 

 
Обґрунтування 

відповідного 

місця 

альтернативи у 

рейтингу 

Альтернатива 1  
1 

 
0 

 
Проблема 

продовжує 

існувати 

Альтернатива 2  
4 

 
0 

 
Проблема 

вирішена 

Рейтинг  
Аргументи щодо переваги обраної 

альтернативи/причини відмови від 

альтернативи 

 
Оцінка ризику 

зовнішніх 

чинників на дію 

запропонованого 

регуляторного 

акта 

Альтернатива 1  
Існування проблеми 

 
Х 



Альтернатива 2  
Вирішення проблеми 

 
0 

 

 

5. Механізми і заходи, які забезпечать розв’язання проблеми шляхом 

прийняття запропонованого регуляторного акта. 

 

Механізм, закладений в основу проекту регуляторного акта передбачає 

виконання всіма суб'єктами господарювання, працюючими в сфері розміщення 

зовнішньої реклами. 

Прийняття зазначених Положень надасть можливість виконавчому 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради погоджувати розміщення зовнішньої 

реклами на території Тур’є-Реметівської сільської ради у відповідності з діючим 

законодавством України. 

Реалізація запропонованого регулювання здійснюється шляхом 

впровадження наступних заходів: 

- доведення до зацікавлених суб’єктів господарювання шляхом 

розміщення акта на сайті Тур’є-Реметівської сільської ради в розділі 

«Регуляторна політика», направлення інформаційних листів підприємцям та 

проведення з підприємцями робочих зустрічей та консультацій; 

- врахування єдиних умов і обмежень щодо встановлення та розміщення 

об'єктів зовнішньої реклами ; 

- надання фізичним та юридичним особам можливості вільного вибору 

різних дозволених видів реклами; 

- забезпечення раціонально - ефективного використання комунального 

фонду міста та території громади; 

- визначення чітких умов та положення щодо демонтажу об’єктів 

зовнішньої реклами в разі недотримання власниками рекламо носіїв вимог 

законодавства при встановленні рекламних засобів; 

- системність розміщення рекламних конструкцій; 

- підвищення їх якості. 

Впровадження цього регуляторного акта передбачає здійснення органом 

місцевого самоврядування певних організаційних заходів на виконання та у 



відповідності до вимог законодавства України про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності, а саме: 

-складання цього регуляторного акта, відповідного проекту рішення 

(внесеного до плану діяльності з підготовки проектів регуляторних актів) та 

аналізу регуляторного впливу до нього; 

-проведення базового відстеження; 

-оприлюднення проекту регуляторного акту разом з аналізом регуляторного 

впливу з метою обговорення та одержання зауважень та пропозицій від фізичних 

та юридичних осіб; 

-отримання від відповідальної постійної комісії експертного висновку про 

відповідність проекту регуляторного акта засадам державної регуляторної 

політики; 

-у разі прийняття регуляторного акту оприлюднення рішення у спосіб, 

найбільш доступний для жителів територіальної громади. 

Ступінь ефективності обраного механізму та заходів досягнення цілей 

державного регулювання оцінено як високий, оскільки з прийняттям та 

впровадженням вказаного нормативного акту буде суттєво спрощено механізм 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами та порядку розміщення 

зовнішньої реклами на території Тур’є-Реметівської сільської ради: 

- впорядковується процес оформлення дозвільних документів; 

-для суб'єктів господарювання спрощується процедура отримання дозвільних 

документів для розміщення засобів зовнішньої реклами; 

-конкретизуються вимоги щодо розміщення та утримання рекламоносіїв на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради; 

-зобов'язання розповсюджувачів зовнішньої реклами здійснити 

відшкодування витрат на відновлення благоустрою, ремонт фасадів, дахів після 

демонтажу засобів зовнішньої реклами; 

- посилюється контроль за технічним станом та естетичним виглядом засобів 

зовнішньої реклами. 

Державний контроль та нагляд за додержанням вимог регуляторного акта 

здійснюватиметься постійно. Функції за додержанням вимог акта покладено на 

відділ містобудування, архітектури, військового обліку та цивільного захисту 

виконавчого комітетуТур’є-Реметівської сільської ради . 



6. Оцінка виконання вимог регуляторного акта залежно від ресурсів, 

якими розпоряджаються органи виконавчої влади чи органи місцевого 

самоврядування, фізичні та юридичні особи, які повинні проваджувати або 

виконувати ці вимоги 

Витрати на виконання вимог регуляторного акта з боку органів виконавчої 

влади або органів місцевого самоврядування відсутні. 

Питома вага суб`єктів малого підприємництва (малих та мікропідприємств 

разом) у загальній кількості суб`єктів господарювання, на яких поширюється 

регулювання, не перевищує 10 відсотків. 

 

7. Обґрунтування строку дії регуляторного акта 

Строк дії регуляторного акта необмежений, проте можливий вплив зовнішніх 

чинників, а саме внесення змін до законодавчих і нормативно-правових актів. У 

такому разі регуляторний акт буде переглянуто із внесенням до нього 

відповідних     змін. 

 

8. Показники результативності дії регуляторного акта. 
 

1.Чисельність суб’єктів підприємницької діяльності, які звернулися за 

оформленням зовнішньої реклами 

2.Кількість виданих дозволів на розміщення зовнішньої реклами 

3.Надходження до місцевого бюджету від сплати за право тимчасового 
користування місцями для розміщення ОЗР 

 

9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження 

результативності дії регуляторного акта. 

Строки проведення відстеження: 

Базове відстеження здійснюється до набрання чинності цього регуляторного 

акта. 

Повторне відстеження здійснюється через рік після набрання чинності актом 

або більшістю його положень, але не пізніше ніж через 2 роки. 

Метод відстеження результативності регуляторного акта: 

Відстеження результативності регуляторного акта буде здійснюватись на 

підставі статистичних даних наданих керуючим справами виконавчого комітету 

та фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської ради, виходячи із зазначених 

показників результативності. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТЕСТ малого підприємництва (М-Тест) 

 

1. Консультації з представниками мікро- та малого підприємництва щодо оцінки 

впливу регулювання: 

проведено консультації щодо визначення впливу запропонованого регулювання на 

суб’єктів малого підприємництва та визначення детального переліку процедур, виконання 

яких необхідно для здійснення регулювання. 

 

Порядковий 

номер 

Вид консультації (публічні 

консультації прямі (круглі столи, 

наради, робочі зустрічі тощо), 

інтернет-консультації прямі 

(інтернет-форуми, соціальні мережі 

тощо), запити (до підприємців, 

експертів, науковців тощо) 

Кількість 

учасників 

консультацій, 

осіб 

Основні результати 

консультацій (опис) 

1. Розробником проведено 

консультації з представниками 

малого підприємництва 

 

3 
Отримано інформацію щодо 

витрат суб’єкта 

господарювання на 

виконання вимог 
регулювання 

2. Телефонні розмови  

11 
Отримано інформацію щодо 

витрат суб’єкта 

господарювання на 

виконання вимог 

регулювання 

 
2. Вимірювання впливу регулювання на суб’єктів малого підприємництва 

(мікро- та малі): 

- кількість суб’єктів малого підприємництва, на яких поширюється регулювання: всі,  

хто бажає отримати дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

- питома вага суб’єктів малого підприємництва у загальній кількості суб’єктів 

господарювання, на яких проблема справляє вплив (відповідно до таблиці «Оцінка впливу 

на сферу інтересів суб’єктів господарювання» додатка 1 до Методики проведення аналізу 

впливу регуляторного акта) – становить 100%. 

 
3. Розрахунок витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання вимог 

регулювання: 
 

Порядковий 
номер 

Найменування оцінки У перший рік (стартовий 
рік впровадження 

регулювання) 

Періодичні 
(за 

наступний 
рік) 

Витрати за 
три років 

Оцінка «прямих» витрат суб’єктів малого підприємництва на виконання регулювання 

1 Придбання необхідного 

обладнання (пристроїв, машин, 

механізмів) 

 

- 

 

- 

 

- 

2 Процедури повірки та/або 
   



 постановки на відповідний облік у 
визначеному органі державної 

влади чи місцевого 
самоврядування 

- - - 

3 Процедури експлуатації 

обладнання (експлуатаційні 

витрати - витратні матеріали) 

 
- 

 
- 

 
- 

4 Процедури обслуговування 

обладнання (технічне 

обслуговування) 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

5 Інші процедури 
 

- 
 

- 
 

- 

6 Разом, гривень 

Формула: 
(сума рядків 1 + 2 + 3 + 4 + 5) 

 
- 

 
Х 

 
- 

7 Кількість суб’єктів 
 

45 
 

110 

(кількість 

суб’єктів 
господарюв 

ання, які 

повинні 

виконати 
вимогу 

регулюванн 

я 

 господарювання, що повинні  (кількість 
 виконати вимоги регулювання,  суб’єктів 

 одиниць 
30 (кількість суб’єктів 

господарювання, які 
повинні виконати вимогу 

регулювання у 2023 році) 

господарюв 

ання, які 

повинні 

виконати 
вимогу 

   регулюванн 
   я у 2024 

   році) 

 

 
8 

 

 
Сумарно, гривень 

 

 
- 

Оцінка вартості адміністративних процедур суб’єктів малого підприємництва щодо 

виконання регулювання та звітування 

9 Процедури отримання первинної 
інформації про вимоги 

регулювання 

3 год. (час, який 
витрачається 

суб’єктами на пошук 

акту в мережі Інтернет; 

 Припущено, 
що суб’єкт 

отримує 

первинну 
  за результатами інформацію 
  консультацій) Х 82,91 про вимоги 
  грн. (вартість 1 години регулювання 
  роботи відповідно до у перший 
  середньої заробітної рік. 
  плати по Закарпатській 3 год. (час, 
  області у 2022 році) який 



  Х 1 акт (кількість 

нормативно-правових 

актів, з якими 

необхідно 

ознайомитись) 

= 248,73 грн. 

 витрачається 

суб’єктами 

на пошук 

акту в 

мережі 

Інтернет; за 

результатам 

и 

консультацій 

) Х 82,91 

грн. х 1 
= 248,73 грн. 

10 Процедури організації виконання 

вимог регулювання 
5х248,73=1244,65 1244,65 1244,65х3= 

3733,95 

11 Процедури офіційного звітування - 
 

- 

12 Процедури щодо забезпечення 

процесу перевірок 

 
- 

  
- 

13 Інші процедури (уточнити) - - - 

14 Разом, гривень 1493,38 Х 3982,68 

15 Кількість суб’єктів малого 

підприємництва, що повинні 
виконати вимоги регулювання, 

одиниць 

Всі суб’єкти, що виявлять бажання отримати 

дозвіл на розміщення зовнішньої реклами на 
території міста Суми. 

16 Сумарно, гривень 1493,38 Х 3982,68 

 

Бюджетні витрати на адміністрування регулювання 

суб’єктів малого підприємництва 

 

Розрахунок бюджетних витрат на адміністрування регулювання Управління архітектури 

та містобудування Сумської міської ради. 
 

Процедура регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

(розрахунок на одного 

типового суб’єкта 

господарювання малого 

підприємництва - за 

потреби окремо для 

суб’єктів малого та 

мікро-підприємництв) 

Планові 

витрати 

часу на 

процедуру 

Вартість часу 

співробітника 

органу 

державної 

влади 

відповідної 

категорії 

(заробітна 

плата) 

Оцінка 

кількості 

процедур за 

рік, що 

припадають 

на одного 

суб’єкта 

Оцінка 

кількості 

суб’єктів, 

що 

підпадають 

під дію 

процедури 

регулювання 

Витрати на 

адміністрування 

регулювання* 

(за рік), гривень 



1. Облік суб’єкта 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання 

 

0,5 год 

 

82,91 

 

1 

 

- 

 

41,45грн. 

2. Поточний контроль за 

суб’єктом 

господарювання, що 

перебуває у сфері 

регулювання, у тому 

числі: 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

камеральні - - - - - 

виїзні - - - - - 

3. Підготовка, 

затвердження та 

опрацювання одного 

окремого акта про 

порушення вимог 

регулювання 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

4. Реалізація одного 

окремого рішення щодо 

порушення вимог 

регулювання 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

5. Оскарження одного 

окремого рішення 

суб’єктами 

господарювання 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

6. Підготовка звітності 

за результатами 

регулювання 

 
1 год 

 
82,91 

 
1 

 
- 

 
82,91грн. 

Разом за рік 1,5 год 82,91 2 - 124,36 грн. 

Сумарно за три роки 4,5 год 82,91 2 - 373,10 грн. 
 
 

4. Розрахунок сумарних витрат суб’єктів малого підприємництва, що 

виникають на виконання вимог регулювання 
 

Порядковий 

номер 

Показник Перший рік 

регулювання 

(стартовий) 

За три роки 

1 Оцінка “прямих” витрат 

суб’єктів малого 

підприємництва на виконання 
регулювання 

 
- 

 
- 

2 Оцінка вартості 

адміністративних процедур для 

суб’єктів малого 

підприємництва щодо 

виконання регулювання та 

звітування 

 

 

1493,38 

 

 

3982,68 

3 Сумарні витрати малого 
підприємництва на виконання 

1493,38 3982,68 



 запланованого регулювання   

4 Бюджетні витрати на 

адміністрування регулювання 

суб’єктів малого 

підприємництва 

 
124,36 

 
373,10 

5 Сумарні витрати на виконання 
запланованого регулювання 

117,74 4355,78 

 

5. Розроблення корегуючих (пом’якшувальних) заходів для малого 

підприємництва щодо запропонованого регулювання 

 

Розроблення корегуючих (пом'якшувальних) заходів для малого підприємництва 
щодо запропонованого регулювання не передбачається. 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                             Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання  

 

                                                          РІШЕННЯ                                     ПРОЄКТ    

 

__________                                     Тур’ї  Ремети                                 №  ______ 

 

 

Про затвердження плану діяльності 

з підготовки проєктів регуляторних актів 

на 2023 рік 

 

З метою забезпечення здійснення державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності, відповідно до ст. 7 Закону України  «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», враховуючи 

рекомендації постійної комісії ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності , етики та регламенту, керуючись статтею 25 та 

частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні », 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити план з підготовки проєктів регуляторних актів Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2023 рік, згідно з додатком. 

2. Доручити виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

затвердити графіки відстеження результативності регуляторних актів. 

3. Секретарю сільської ради Багара М. М. оприлюднити дане рішення в 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

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

питань  фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвиту, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

            

 

 

                                                                                       



                                                                                                                                                               Додаток                                                                                                                                                                               

                                                                                                                                                               рішення сесії сільської ради  

                                                                                         ________ № _____________ 
 

План 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік 
 

№ 
п/п 

Вид 
документа 

Назва проекту 
регуляторного        

                      акту 

Цілі прийняття 
регуляторного акту 

Строки 
підгото- вки 

Підрозділ відповідальний 
за розробку 

Примітки (спосіб 
оприлюднення, суб’єкт 

ініціативи, внесення змін до 

плану, тощо) 

 
1. 

 

Проєкт 

рішення 

сесії 

сільської 

ради 
 

 

 

  Про затвердження 

положення про порядок 

передачі в оренду 

майна, що належать до 

комунальної власності 

Тур’є- Реметівської 

сільської ради  

  

Врегулювання 

орендних відносин, 

процедуру надання в 

оренду майна 

комунальної власності , 

забезпечення прозорих і 

об’єктивних ставок за 

використання майна 

 

 

Квітень-

травень 2023 

р. 

 

Відділ  житлово-

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою   
 

 

Шляхом публікації на 

офіційному Веб-сайті 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради  
 

 

 2. 

 

Проєкт 

рішення 

сесії 

сільської 

ради 
 

 

Про затвердження 

порядку продажу 

земельних ділянок не 

сільськогосподарського   

призначення на яких 

розташовані об’єкти 

нерухомого  майна, що 

є власністю покупців 

цих ділянок на 

території  Тур’є-

Реметівської сільської 

ради  

 

Для врегулювання 

порядку продажу 

земельних ділянок, на 

яких розташовані 

об’єкти нерухомого 

майна  
 
 

 

 

 

квітень-

травень 

2023 р. 

 

Відділ земельних 

відносин та екології 
 

 

Шляхом публікації на 

офіційному Веб-сайті 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 

 
5. 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

 



Проєкт 

рішення 

сесії 

сільської 

ради 
 

Про встановлення 

місцевих податків і 

зборів на території 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 
 

    

Забезпечення 

надходжень до 

сільського бюджету, 

здійснення планування 

та прогнозування 

надходжень від сплати 

податків пр. 

формуванні сільського 

бюджету, виконання 

вимог Податкового 

кодексу  України    

квітень-

травень 2023 

р. 

Фінансовий відділ, відділ 

бухгалтерського обліку 

та фінансової звітності  
 

 
 

  

Шляхом публікації на 

офіційному Веб-сайті 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                       Марія Багара  



 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про судове рішення 

по справі № 260/1294/18 

 

На виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду 

від 15.06.2022 по справі № 260/1294/18 за позовом Іванчика Ігоря Васильовича, 

враховуючи Указ Президента України «Про ведення воєнного стану в Україні» 

№ 64/2022 від 24 лютого 2022 року із змінами та доповненнями, внесеними 

згідно з Указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 від 

18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 757/2022 

від 07.11.2022, підпункт 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» 

Земельного кодексу України, керуючись статтею 12 Земельного кодексу 

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

Україні» та враховуючи рекомендацій постійної комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування територій, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Іванчик Ігорю Васильовичу у затвердженні проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки з власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,0785 га, що розташована на  

території Тур’є-Реметівської сільської ради за адресою с. Тур’я Пасіка, 

вул.Партизанська Ужгородського району Закарпатської області (кадастровий 

номер 2123285500:01:001:0009), у зв’язку з забороною на безоплатну передачу 

земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання дозволів 

на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної передачі, 

розроблення такої документації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 



територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про судове рішення 

по справі № 260/1488/22 

 

На виконання рішення Закарпатського окружного адміністративного суду 

від 11.02.2022 по справі № 260/1488/18 за позовом Тарановського Сергія 

Олександровича, враховуючи Указ Президента України «Про ведення воєнного 

стану в Україні» № 64/2022 від 24 лютого 2022 року із змінами та доповненнями, 

внесеними згідно з Указом Президента № 133/2022 від 14.03.2022, № 259/2022 

від 18.04.2022, № 341/2022 від 17.05.2022, № 573/2022 від 12.08.2022, № 

757/2022 від 

07.11.2022, підпункт 5 пункту 27 розділу Х «Перехідні положення» Земельного 

кодексу України, керуючись статтею 12 Земельного кодексу України, 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

та враховуючи рекомендацій постійної комісії сільської ради з питань, 

земельних відносин, природокористування, планування територій, 

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

благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Тарановському Сергію Олександровичу у розроблені 

проекту землеустрою щодо відведення у власність земельної ділянки для введення  

особистого селянського господарства площею 2,00 га ( код згідно з КВЦПЗ – 

01.03) розташованої за межами населеного пункту с. Турички Ужгородського 

району Закарпатської області у зв’язку з забороною на безоплатну передачу 

земель державної, комунальної власності у приватну власність, надання 

дозволів на розроблення документації із землеустрою з метою такої безоплатної 

передачі, розроблення такої документації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

територій, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про присвоєння чергових рангів 

посадовим особам місцевого 

самоврядування відповідно до Закону 

України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування» 

 

Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови 

Девіцької Надії Павлівни щодо присвоєння чергових рангів відповідно до 

статті 14 та пункту 6 статті 15 Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови Кабінету Міністрів України № 268 від 

09.03.2006 року «Про упорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, суддів 

та інших органів», Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Присвоїти з 01 січня 2023 року черговий ранг: 

1.1. Першому заступнику сільського голови Крупчинській Олександрі 

Ярославівні 10 (десятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування у 

межах п’ятої категорії посад; 

1.2. Старості Порошківського старостинського округу Цвіку Йосипу 

Івановичу 9 (дев’ятий) ранг посадової особи місцевого самоврядування у 

межах п’ятої категорії посад. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності проводити 

нарахування за ранг посадової особи місцевого самоврядування відповідно 

до чинного законодавства та з урахуванням даного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту та на відділ правової та кадрової роботи 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
 
 

 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про затвердження Комплексної програми 

розвитку та функціонування української мови 

в усіх сферах суспільного життя 

Тур’є-Реметівської територіальної громади 

на 2023-2025 роки 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26, статті 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про засади державної мовної 

політики», Стратегії популяризації української мови до 2030 року «Сильна мова - 

успішна держава», з метою визначення української мови як єдиної державної, 

фактору єдності та національної безпеки України, що набуває особливого значення 

в умовах збройної агресії з боку Російської Федерації, Тур’є- Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити Комплексну програму розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя Тур’є-Реметівської 

територіальної громади на 2023-2025 роки (далі Програма), що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

міської ради з гуманітарних питань. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення сільської ради 

  № _   
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

РОЗВИТКУ ТА ФУНКЦІОНУВАННЯ 

УКРАЇНСЬКОЇ МОВИ В УСІХ СФЕРАХ СУСПІЛЬНОГО 

ЖИТТЯ ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ НА 2023-2025 РОКИ 



Паспорт 

Комплексної програми розвитку та функціонування української 

мови в усіх сферах суспільного життя Тур’є-Реметівської 

територіальної громади на 2023-2025 роки 

 

1. Ініціатор розроблення програми Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є- 
Реметівської сільської ради 

2. Дата, номер та назва 

розпорядчого документа про 

розроблення програми 

Декларація про державний суверенітет 

України, Декларація прав 

національностей України, Європейська 

культурна конвенція 1954 року, стаття 10 

Конституції України, Закон України «Про 

засади державної мовної політики», 

Стратегія популяризації української мови 

до 2030 року «Сильна мова - успішна 
держава» 

3. Розробник програми Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є- 
Реметівської сільської ради 

4. Співрозробники програми - 

5. Відповідальний виконавець 
програми 

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

6. Учасники програми Структурні підрозділи Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

7. Термін реалізації програми 3 роки 

8. Етапи фінансування програми 2023-2025 роки 



1. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована програма 

 
Комплексна програма розвитку та функціонування української мови в усіх 

сферах суспільного життя Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023-2025 роки 

(далі – Програма) розроблена відповідно до Декларації про державний суверенітет 

України, Декларації прав національностей України, Закону України 

«Про засади державної мовної політики», Європейської культурної конвенції 

1954 року та на виконання вимог статті 10 Конституції України, яка гарантує 

всебічний розвиток та функціонування української мови у різноманітних сферах 

суспільного життя. 

Мова є найважливішим засобом людського спілкування та інтелектуального 

розвитку особистості, визначальною ознакою держави, безцінною і невичерпною 

скарбницею культурного надбання народу. 

Утвердження і розвиток української мови, яка згідно з Конституцією України 

є державною, – це та стратегічна мета, без реалізації якої неможлива подальша 

розбудова Української держави. У Тур’є-Реметівській громаді існує потреба в 

подальшій активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного 

використання державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті, 

рекламі, засобах масової інформації тощо. 

Отже, необхідно докласти зусиль для розширення меж функціонування 

української мови, забезпечення її всебічного розвитку на території громади, як 

консолідуючої сили громадянського суспільства. Послідовне вирішення мовних 

питань, зміцнення державного статусу української мови передбачає 

стимулювання процесу побудови заможної та демократичної держави. 

Реалізація заходів Програми, які передбачають популяризацію української 

мови, культури та історичної свідомості української нації через найширший 

спектр культурних, наукових, науково-практичних та інформаційних заходів, 

сприятиме розвитку та функціонуванню української мови. 

Програма має відкритий характер і може доповнюватися (змінюватися) в 

установленому чинним законодавством порядку в разі, коли в період її виконання 

відбуватимуться зміни в законодавстві України. 

 

2. Мета програми 

 

Метою Програми є забезпечення додержання конституційних гарантій і 

створення умов для всебічного розвитку і функціонування української мови як 

державної в усіх сферах суспільного життя на всій території Конотопської міської 

територіальної громади; розширення сфери вживання державної мови, виховання 

любові, поваги, шанобливого ставлення до неї у жителів громади; визначення 

стратегічних пріоритетів та орієнтирів у подоланні деформацій національного 

мовно-культурного та мовно-інформаційного простору; забезпечення мовних 

прав громадян та єдності України; дотримання норм законів України щодо 

забезпечення культурно-мовних прав громадян та 



виконання зобов’язань України перед Радою Європи у відповідності до 

Європейської культурної конвенції. 

 

3. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми 

 

Державна мовна політика потребує постійного удосконалення 

з урахуванням потреб і викликів, що стоять перед суспільством. 

У зв'язку з цим актуалізувалися такі потреби: 

- зміцнення державного статусу української мови на території громади, 

вироблення дієвих механізмів її захисту та розвитку; 

- забезпечення дотримання посадовими і службовими особами органів 

місцевого самоврядування вимог закону щодо обов’язковості використання 

державної мови під час виконання своїх посадових обов’язків, недопущення її 

дискримінації; 

- розробки та відкриття мережі курсів з вивчення української мови (в тому 

числі дистанційних та онлайн-курсів); 

- покращення якості викладання державної мови в закладах освіти, 

сприяння вивченню української мови іноземцями; 

- підтримки інновацій, нових знань та розвитку сучасних культурних 

індустрій; 

- запровадження освітніх відкритих електронних курсів з української 

історії та культури; 

- заохочення молоді до вивчення, навчання та спілкування українською 

мовою, запровадження та реалізації відповідних проектів; 

- створення умов для забезпечення реалізації громадянами права на 

одержання інформації українською мовою, в тому числі через засоби масової 

інформації, рекламу, розширення україномовного інформаційного простору; 

- збереження культурної спадщини як основи національної культури та 

розширення доступу до неї громадян; 

- підтримки культурного розмаїття, розвитку міжнародного культурного 

співробітництва на території громади. 

Отже, незважаючи на певні здобутки у розвитку і функціонуванні української 

мови в різних сферах, у Тур’є-Реметівській громаді існує потреба в подальшій 

активізації цілеспрямованої роботи щодо забезпечення належного використання 

державної мови в різних сферах життя: освіті, культурі, спорті, рекламі, засобах 

масової інформації тощо. 

 

4. Ресурсне забезпечення програми 

 

Забезпечення реалізації заходів Програми здійснюватиметься за рахунок 

кошті бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради та джерел не заборонених 

чинним законодавством України. Обсяг фінансування Програми, за рахунок 

бюджетних коштів, буде визначатися щорічно, виходячи з 



фінансових можливостей бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради на 

підставі обґрунтованих розрахунків, поданих її виконавцями. 

 

5. Строки виконання програми 

 

Комплексна програма розвитку та функціонування української мови в усіх 

сферах суспільного життя Тур’є-Реметівської територіальної громади на 2023- 

2025 роки буде реалізовуватись протягом 2023-2025 років. 

Програма не є довгостроковою, тому не поділяється на етапи. 

 

6. Напрями діяльності, перелік завдань та заходів програми 

 

Напрями діяльності, завдання та заходи наведені в додатку до програми. 

 

7. Організація виконання та контроль за ходом виконання програми 

 

Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради є головним 

відповідальним виконавцем програми та здійснює, у термін до 20 лютого року 

наступного за звітним, підготовку звіту про хід її виконання, та інформує про її 

виконання постійну комісію сільської ради з гуманітарних питань. 

 

Секретар сільської ради Марія Багара 



Додаток 

до Комплексної програми розвитку та функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя 

Тур’є-Реметівської територіальної громади 

на 2023-2025 роки 

 

Напрями діяльності та заходи щодо реалізації 

Комплексної програми розвитку та функціонування української мови в усіх сферах суспільного життя 

Тур’є-Реметівської територіальної громади на 2023-2025 роки 

 
 

№ 

з/п 

Назва 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 
 

Заходи і проекти Програми 

 

Термін 

виконання 

заходу 

 
 

Відповідальні виконавці 

 

Очікуваний результат 

 

1. 
 

Моніторингові дослідження та контроль за розвитком і функціонуванням української мови 

 1.1 Моніторинг наявності необхідної, доступної 

інформації у закладах торгівлі про продукцію та 

види послуг державною мовою 

Протягом 

2023-2025 

Відділ житлово- 

комунального 

господарства, транспорту 

та благоустрою 

Забезпечення вимог чинного 

законодавства України про мову 

 1.2 Поповнення бібліотечних фондів закладів освіти 

методичними посібниками й дидактичними 

матеріалами для вчителів (викладачів) 

української мови і літератури та інших 

дисциплін (з урахуванням упровадження 
«Нового українського правопису») 

Протягом 

2023-2025 
Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури та 

туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Забезпечення вимог чинного 

законодавства України про мову 

 1.3 Забезпечення дотримання закладами 

освіти усіх рівнів провадження 

освітнього процесу українською мовою 

Протягом 

2023-2025 
років 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Підвищення рівня 

інформованості педагогічних 

працівників та здобувачів освіти 

 1.4 Виконання вимог нормативно-правових Протягом Відділ освіти, молоді та 

спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Забезпечення вимог 

актів щодо функціонування державної 2023-2025 чинного законодавства 

мови під час проведення спортивно- років України про мову 

масових та культурно-масових заходів у   

закладах освіти   



 1.5 Інформування надавачів послуг та здійснення 
моніторингу щодо дотримання ними норм 

законодавства щодо використання державної 

мови 

Протягом 2023- 

2025 

років 

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

Популяризація української мови та 
Культури 

 1.6 Проведення роз’яснювальної роботи серед 
суб’єктів господарювання щодо неухильного 

дотримання норм Закону України «Про 

забезпечення функціонування української мови 

як державної» 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Структурні підрозділи 
сільської ради 

Забезпечення вимог чинного 
законодавства України про мову 

2 Вільне володіння випускниками закладів освіти українською мовою 

 2.1. Проведення в закладах освіти конкурсів творчо- 

пошукових і науково-дослідницьких робіт із 
української мови і літератури та інших видів 

мистецтва (образотворчого, кіно, фото тощо) на 

українську тематику 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ освіти, молоді та 

спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Виховання в учнів та студентів 

патріотизму, любові до рідного слова. 
Охоплення конкурсами учнівської та 

студентської молоді 

 2.2. Проведення на місцевому рівні 
Міжнародного конкурсу з української мови імені 

Петра Яцика та Міжнародного мовно- 

літературного конкурсу учнівської та 

студентської молоді імені Тараса Шевченка 

Протягом 2023- 

2025 

років 

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

Вшанування творчої спадщини Тараса 
Григоровича Шевченка, забезпечення 

всебічного розвитку і функціонування 

української мови в усіх 

сферах суспільного життя, піднесення 

престижу української мови серед 

молоді, стимулювання учнівської та 

студентської молоді до вивчення 

української мови і літератури 

 2.3. Проведення науково-практичних конференцій, 
семінарів із питань підвищення якості 

викладання державною мовою в закладах освіти 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Підвищення рівня якості викладання 
державною мовою 

 2.4. Проведення 9 листопада, у День української 
писемності і мови, заходу «Диктант національної 

єдності» 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Виховання в учнів та студентів 
патріотизму, любові до рідного слова 

 2.5. Проведення практичного інтенсиву для учнів і 
педагогів «Мовленнєва грамотність як індикатор 

успішного випускника закладу освіти» 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Відділ освіти, молоді та 
спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Виховання в учнів любові до рідного 
Слова 



 2.6. Проведення конференц-активу для учнів і 
педагогів «Мовленнєва грамотність у 
міжособистісній комунікації» 

Протягом 2023- 

2025 

років 

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

Підвищення рівня інформованості 
педагогічних працівників та учнів 

 2.7. Популяризація творчості письменників рідного 

краю 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури та 
туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Підвищення рівня інформованості 

педагогічних працівників та учнів 

3 Домінування української мови в інформаційному середовищі 

 3.1 Сприяння поширенню тематичних матеріалів, 
здійснення інформаційного супроводу щодо 

проведених заходів тощо на офіційному веб- 

сайті Тур’є-Реметівської сільської ради, у 

соціальних мережах і засобах масової інформації 

міста 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Відділ документообігу, 
організаційної, 

інформаційної роботи та 

звернень громадян Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Підвищення рівня 
інформованості населення з питань 

функціонування та розвитку 

української мови і культури 

 3.2 Підтримка громадських ініціатив спрямованих 
на поширення та популяризацію української 

мови 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Відділ документообігу, 
організаційної, 

інформаційної роботи та 

звернень громадян Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Підвищення рівня 
інформованості населення з питань 

функціонування та розвитку 

української мови і культури 

 3.3 Проведення інформаційно-роз’яснювальної 

роботи серед населення щодо важливості, 

престижності вживання української мови в 

публічній та приватній сферах 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ документообігу, 

організаційної, 

інформаційної роботи та 

звернень громадян, відділ 

культури та туризму 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Підвищення рівня 
інформованості населення з питань 

функціонування та розвитку 

української мови і культури 

 3.4 Проведення кампанії популяризації української 
мови серед дітей та молоді як невід’ємної 

частини національно- патріотичного виховання 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Відділ освіти, молоді та 
спорту, відділ культури та 

туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Підвищення рівня 
інформованості населення з питань 

функціонування та розвитку 

української мови і культури 

 3.5 Забезпечення подання на об’єктах 

інформаційно-орієнтаційної системи населених 

пунктів та територій (вуличні вказівники, 

адресні покажчики, дорожні знаки, інформаційні 

табло) інформації українською мовою 

Протягом 2022- 
2025 

років 

Відділ документообігу, 

організаційної, 

інформаційної роботи та 

звернень громадян Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Підвищення рівня 
інформованості населення з питань 

функціонування та розвитку 

української мови 



      

 3.7 Розміщення інформації спрямованої на 

популяризацію української мови на 

білбордах, лайтбоксах, інформаційних стендах 

Протягом 2022- 

2025 

років 

Відділ документообігу, 
організаційної, 

інформаційної роботи та 

звернень громадян Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Популяризація української мови та 
Культури 

4 Формування цілісного інформаційно-культурного простору 

 4.1 Надання підтримки та створення умов для 

виробництва, поширення, збереження 

культурного продукту, виконаного українською 

мовою 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ культури та 

туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Популяризація української мови та 

культури 

 4.2 Розробка українськомовних продуктів − 

сценаріїв державних свят, історичних дат та свят 
народно- обрядового спрямування для 

використання закладами культури 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ культури та 

туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Забезпечення вимог чинного 

законодавства України про мову 

 4.3 Постановки аматорськими колективами 
українськомовних спектаклів за творами 

українських або зарубіжних 

авторів 

Протягом 2022- 
2025 

років 

Відділ культури та 
туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Популяризація української мови та 
культури 

 4.4 Проведення в закладах культури культурно- 
просвітницьких заходів, спрямованих на 

популяризацію української мови, культури та 

історії України 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Відділ культури та 
туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Підвищення рівня 
інформованості населення з питань 

функціонування та розвитку 

української мови і культури 

 4.5 Проведення заходів із залученням молодих 
літераторів громади 

Протягом 2022- 

2025 

років 

Відділ культури та 
туризму Тур’є- 
Реметівської сільської ради 

Виховання патріотизму, любові до 
рідного слова 

 4.6 Розміщення на веб-ресурсах архівних 
документів та матеріалів про культурну 

спадщину Українського народу та 

історію становлення держави 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ культури та 
туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Підвищення рівня інформованості 
населення з питань функціонування 

та розвитку української мови і 

культури 



 4.7 Експонування виставок з історії 
українського державотворення, етапів боротьби 
за відновлення державності 

Протягом 2023- 

2025 

років 

Відділ культури та 
туризму Тур’є- 
Реметівської сільської ради 

Підвищення рівня інформованості 
населення з питань функціонування 
та розвитку української мови і 

культури 

5 Зміцнення статусу української мови як державної 

 5.1 Неухильне використання української мови при 

проведенні конкурсів щодо вступу на службу до 

органів місцевого самоврядування 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ документообігу, 

організаційної, 

інформаційної роботи та 

звернень громадян, відділ 

правової та кадрової 

роботи 

Забезпечення вимог чинного 

законодавства України про мову 

 5.2 Здійснення постійного контролю за 

використанням української мови працівниками 

органів місцевого самоврядування в усній та 

писемній формі (в т.ч офіційних інтернет- 

ресурсах) офіційно-ділового стилю 

спілкування 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ документообігу, 

організаційної, 

інформаційної роботи та 

звернень громадян, відділ 

правової та кадрової 

роботи 

 

Оволодіння офіційно- 

діловим стилем сучасної української 

літературної мови, вимогами до 

складання та оформлення документів 

 5.3 Забезпечення підготовки вчителями- 

предметниками сюжетів про 

українську мову та здійснення їх онлайн- 
трансляції у соціальних мережах 

Протягом 2023- 
2025 

років 

Відділ освіти, молоді та 

спорту, відділ культури та 

туризму Тур’є- 
Реметівської сільської ради 

Популяризація української мови та 

культури 

 5.4 Розміщення промоційної інформації щодо 

популяризації української мови у місцевому 

громадському транспорті 

Протягом 2022- 
2025 

років 

Відділ житлово- 

комунального 

господарства, транспорту 
та благоустрою 

Популяризація української мови та 

культури 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 
 

Про затвердження Статуту 

Тур'є-Реметівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району в новій редакції 

 
 

Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 30 ст. 26, ст. 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про освіту», 

Закону України «Про повну загальну середню освіту», з метою приведення 

установчих документів Тур'є-Реметівського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району у 

відповідність до вимог чинного законодавства, Тур’є- Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Статут Тур'є-Реметівського закладу загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району у 

новій редакції. 

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

гуманітарних питань. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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2022 рік 



І. Загальна частина 

 
1.1. Повне найменування: Тур`є-Реметівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району. 

Код ЄДРПОУ 26395645. 

Скорочене найменування: Тур`є-Реметівський ЗЗСО. 

1.2. Юридична адреса закладу освіти: 89221, вулиця Центральна, 24 «А», 

село Тур`ї Ремети, Ужгородський  район, Закарпатська область. 

1.3. Засновником закладу освіти є Тур’є-Реметівська сільська рада 

Ужгородського району (далі – Засновник), уповноваженим органом управління 

– відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.4. Тур`є-Реметівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів 

Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району (далі – Заклад) є 

комунальним закладом освіти Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського 

району. 

Заклад є юридичною особою, має печатку із зображенням Державного Герба 

України, штамп встановленого зразка, ідентифікаційний номер. 

Заклад є неприбутковою організацією. 

1.5. Тур’є-Реметівський заклад загальної середньої освіти має статус 

опорного, відповідно до рішення одинадцятої (позачергової) сесії VІІІ скликання 

від 14 грудня 2021 року №486 «Про створення опорного закладу освіти Тур’є-

Реметівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур’є-Реметівської 

сілської ради Ужгородського району». 

1.6. У структурі Закладу функціонує філія опорного закладу освіти: 

Липовецька початкова школа - філія Тур'є –Реметівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородського району (далі – Філія). 

1.7. Повне найменування Філії: Липовецька початкова школа - філія Тур'є 

–Реметівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Ужгородського 

району. 

Скорочене найменування Філії: Липовецька філія Тур`є-Реметівського 

ЗЗСО. Адреса філії: 89222, вулиця Полонинська, 23, село Липовець 

Ужгородський район, Закарпатська область 

Філія не є юридичною особою та виконує функції початкової школи. 

1.8.Тур`є-Реметівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів є 

правонаступником усіх прав та обов’язків Липовецької початкової школи Тур’є-

Реметівської сільської ради (Код ЄДРПОУ37916583). 

1.9. Заклад у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України «Про освіту», «Про повну загальну середню освіту», актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти 



і науки України, рішеннями Реметівської сільської ради та її виконавчого 

комітету, розпорядженнями сільського голови, наказами відділу освіти, молоді 

та спорту Реметівської сільської ради та цим Статутом. 

1.10. Головною метою Закладу та його Філії є забезпечення реалізації права 

громадян на здобуття повної загальної середньої освіти, що забезпечується 

шляхом формування ключових компетентностей, необхідних для успішної 

життєдіяльності. 

1.11. Головними завданнями Закладу та його Філії є: 

- створення єдиного освітнього простору; 

- створення єдиної системи виховної роботи; 

- забезпечення доступу здобувачів освіти (далі – учнів) до якісних знань за 

рахунок використання дистанційних форм навчання, транспортних схем підвозу 

учнів до Закладу; 

- створення умов для здобуття учнями загальної середньої освіти, 

впровадження допрофільної підготовки і профільного навчання, поглибленого 

вивчення окремих предметів, забезпечення всебічного розвитку особи 

незалежно від місця її навчання; 

- розробка та застосування сучасних педагогічних технологій, апробація 

освітніх інновацій, що  поліпшують результати освітнього процес 

- концентрація та ефективне використання наявних матеріально-технічних 

ресурсів, їх спрямування на задоволення освітніх потреб учнів. 

1.12. Діяльність Закладу будується на принципах гуманізму, демократизму, 

патріотизму, поваги до культурних цінностей Українського народу, його 

історико-культурного надбання і традицій, усвідомленої потреби в дотриманні 

Конституції та законів України, непримиренності до їх порушення, поваги до 

прав і свобод людини, непримиренності до приниження її честі та гідності, 

фізичного або психічного насильства, а також дискримінації за будь-якими 

ознаками, незалежності від політичних, громадських і релігійних організацій та 

об’єднань, взаємозв’язку розумового, морального, фізичного і естетичного 

виховання, органічного поєднання загальнолюдських духовних цінностей із 

національною історією і культурою, диференціації та оптимізації змісту і форм 

освіти, науковості, розвиваючого характеру навчання та його індивідуалізації, 

культури здорового способу життя, екологічної культури і дбайливого ставлення 

до довкілля. 

1.13. Заклад самостійно приймає рішення і здійснює діяльність у межах 

своєї компетенції, передбаченої законодавством України та цим Статутом. 

1.14. Заклад несе відповідальність за: 

- безпечні умови освітньої діяльності; 

- дотримання державних стандартів освіти; 



- дотримання договірних зобов’язань з іншими суб’єктами освітньої, 

виробничої, наукової діяльності, зокрема зобов’язань за міжнародними угодами; 

- дотримання фінансової дисципліни. 

1.15. Заклад здійснює навчання й виховання в інтересах суспільства, 

держави, забезпечує охорону здоров’я учнів, створення сприятливих умов для 

різнобічного розвитку особистості, у тому числі можливості для задоволення 

потреби учнів у самоосвіті. 

1.16. Структура освітнього процесу Закладу визначається стратегією 

закладу, принципами особистісно орієнтованого навчання й виховання, 

наступності, системності, диференціації та індивідуалізації освітнього процесу; 

забезпечує відповідність мети навчання, виховання і розвитку учнів у кожному 

віковому періоді їх психологічним, фізіологічним та віковим особливостям. 

В обов’язковому порядку, без урахування кількості учнів, забезпечується 

наступність основної та старшої школи зі збереженням профільного напрямку 

класу. 

Структура Закладу: 

- початкова освіта тривалістю чотири роки (1-4 класи); 

- базова загальна середня освіта тривалістю п’ять років: 

 5-7 класи – класи ранньої профілізації та класи загальної середньої освіти, 

відповідно до освітньої програми Закладу; 

 8-9 класи – класи допрофільної підготовки з поглибленим вивченням 

окремих предметів та класи загальної середньої освіти, відповідно до освітньої 

програми Закладу; 

- повна загальна середня освіта тривалістю три роки: 

 10-12 класи – профільні класи та класи загальної середньої освіти, 

відповідно до освітньої програми Закладу. 

Філія забезпечує здобуття початкової освіти тривалістю чотири роки (1-4 

класи). 

1.17. Мовою освітнього процесу в Закладі та його Філії є державна мова - 

українська. 

1.18. Заклад має право: 

- визначати форми, засоби організації освітнього процесу за погодженням 

із Уповноваженим органом управління; 

- в установленому порядку розробляти і впроваджувати авторські 

програми; 

- розробляти та пропагувати інформаційно-методичну літературу; 

- використовувати різні форми морального й матеріального заохочення 

учасників освітнього процесу; 

- розпоряджатися рухомим і нерухомим майном відповідно до вимог 

чинного законодавства за погодженням із Засновником; 



- отримувати кошти й матеріальні цінності, не заборонені чинним 

законодавством України; 

- залишати у своєму розпорядженні і використовувати власні надходження 

у порядку, визначеному чинним законодавством України; 

- встановлювати власну атрибутику і символіку; 

- встановлювати власну форму одягу для учнів; 

- надавати населенню додаткові освітні послуги; 

- співпрацювати з підприємствами, установами, організаціями на основі 

угод і договорів про співпрацю; 

- висвітлювати діяльність Закладу та Філій на власному web-сайті. 

1.19. У Закладі створюються та функціонують методичні об’єднання 

вчителів-предметників, класних керівників, інші форми методичної роботи. 

Методична робота Філії є складовою системи методичної роботи Закладу. 

1.20. Психологічне забезпечення освітнього процесу у Закладі та його Філії 

здійснює практичний психолог. Соціально-педагогічний патронаж здійснюється 

соціальним педагогом. За своїм статусом практичний психолог і соціальний 

педагог належать до педагогічних працівників. 

1.21. Медичне обслуговування учнів та відповідні умови для його 

організації забезпечуються Закладом або медичним закладом відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

1.22. Для забезпечення реалізації прав дітей на освіту, Заклад організовує 

підвезення учнів з навколишніх сіл від місця проживання до місця навчання та 

у зворотному напрямі. 

1.23. Взаємовідносини Закладу з юридичними і фізичними особами 

визначаються угодами, що укладені між ними. 

 

2. Правовий статус 

 
2.1. Заклад є неприбутковою бюджетною установою та не має на меті 

отримання доходів. 

2.2. Заклад здійснює некомерційну господарську діяльність. 

2.3. Засновник здійснює фінансування Закладу, його матеріально-технічне 

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

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування). 

Заклад розпоряджається закріпленим за ним майном на праві оперативного 

управління в установленому порядку; 

2.4. Збитки, завдані Закладу внаслідок виконання рішень органів державної 

влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 

неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 

органами добровільно або за рішенням суду. 



2.5. Для здійснення господарської діяльності Заклад залучає і використовує 

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

яких не заборонено чинним законодавством. 

2.6. Засновник не відповідає за зобов’язаннями Закладу, а Заклад не 

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

законодавством. 

2.7. Заклад має право укладати угоди (окрім фінансово-господарських), 

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

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

третейських судах. 

 
3. Організація освітнього процесу Закладу 

 
3.1. Заклад організовує свою роботу самостійно, відповідно до плану 

роботи на поточний навчальний рік (далі – план роботи). 

У плані роботи відображаються найголовніші питання роботи Закладу, 

визначаються перспективи його розвитку. 

План роботи схвалюється педагогічною радою Закладу та затверджується 

його директором. 

3.2. Основним документом, що регулює освітній процес, є освітня 

програма, що складається у відповідності до Державного стандарту загальної 

середньої освіти. 

3.3. Освітня програма схвалюється педагогічною радою Закладу та 

затверджується його директором. 

3.4. Відповідно до освітньої програми педагогічні працівники самостійно 

добирають програми, підручники, навчальні посібники, що мають гриф 

Міністерства освіти і науки України, а також науково-методичну літературу, 

дидактичні матеріали, форми, методи, засоби навчальної роботи, що мають 

забезпечувати досягнення учнями результатів навчання (компетентностей), 

визначених відповідним Державним стандартом загальної середньої освіти. 

3.5. На основі освітньої програми складається навчальний план, що 

конкретизує організацію освітнього процесу. 

3.6. Заклад забезпечує ранню профілізацію, поглиблене вивчення окремих 

предметів, допрофільну підготовку учнів, профільне навчання. 

3.7. Заклад та його Філія здійснює освітній процес за денною, 

індивідуальною, дистанційною, змішаною та екстернатною формами навчання. 

3.8. Відволікання учнів від навчальних занять для провадження інших видів 

діяльності забороняється (крім випадків, передбачених чинним законодавством). 



3.9. Залучення учнів до видів діяльності, не передбачених навчальним 

планом, дозволяється лише за їх згодою та згодою батьків або осіб, які їх 

замінюють. 

3.10. Заклад та його Філія є відокремленими від церкви (релігійних 

організацій), мають світський характер. 

3.11. Політичні партії (об’єднання) не мають права втручатись в освітню 

діяльність Закладу та його Філії. 

3.12. У Закладі та його Філії забороняється створення осередків політичних 

партій та функціонування будь-яких політичних об’єднань. 

3.13. Забороняється залучати учнів, працівників Закладу та його Філії до 

участі в заходах, організованих релігійними організаціями чи політичними 

партіями (об’єднаннями), крім заходів, передбачених освітньою програмою. 

3.14. Учні не можуть бути обмежені у праві на здобуття освіти у Закладі та 

його Філії через їх належність або неналежність до релігійних організацій чи 

політичних партій (об’єднань). 

3.15. Зарахування учнів до Закладу та його Філії проводиться наказом по 

Закладу, що видається на підставі клопотання завідувача Філії, заяви батьків 

або осіб, які їх замінюють, копії свідоцтва про народження дитини, за наявності 

медичної довідки встановленого зразка і відповідного документа про освіту (крім 

учнів першого класу). 

Зарахування дітей до 1 класу відбувається, як правило, з шести років. Діти, 

яким на початок навчального року виповнилося сім років, повинні розпочинати 

здобуття початкової освіти цього ж навчального року. 

Особи з особливими освітніми потребами можуть розпочинати здобуття 

початкової освіти з іншого віку, а тривалість здобуття ними початкової освіти 

може бути подовжена з доповненням освітньої програми корекційно- 

розвитковим складником. 

У Закладі та його Філії, за потреби, утворюються інклюзивні та/або 

спеціальні групи і класи для навчання осіб з особливими освітніми потребами. 

У разі звернення батьків особи з особливими освітніми потребами така група або 

клас утворюється в обов’язковому порядку. 

Особи з порушеннями фізичного, психічного, інтелектуального розвитку і 

сенсорними порушеннями забезпечуються у Закладі та його Філії допоміжними 

засобами для навчання. 

За Закладом територія обслуговування дітей та підлітків шкільного віку не 

закріплюється. У разі потреби учень може перейти протягом будь-якого року 

навчання до іншого закладу освіти. 

Переведення учнів здійснюється за наявності особової справи учня 

встановленого зразка. Видача особової справи учня батькам або особам, які їх 



замінюють, для переведення до іншого закладу освіти можлива лише при умові 

надання довідки про зарахування на навчання, що надав цей заклад. 

3.16. За письмовими зверненнями батьків, інших законних представників 

учнів та відповідно до рішення Засновника у Закладі та його Філії може 

функціонувати група подовженого дня, фінансування якої здійснюється за 

кошти освітньої субвенції та за інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством. 

3.17. Структура навчального року може бути за чвертями та за семестрами, 

тривалість навчального тижня, дня, занять, відпочинку між ними, інші форми 

організації освітнього процесу встановлюються Закладом в межах часу, 

передбаченого освітньою програмою. 

Навчальні заняття розпочинаються 1 вересня, у День знань, і закінчуються 

не пізніше 1 липня наступного року. 

Навчальний рік поділяється на 2 семестри. 

3.18. Іноземці та особи без громадянства приймаються до Закладу 

відповідно до Закону України «Про правовий статус іноземців та осіб без 

громадянства». 

3.19. Індивідуальне навчання та екстернат в Закладі та його Філії 

організовується відповідно до Положення про індивідуальне навчання та 

екстернат, затверджених Міністерством освіти і науки України. 

Різниця в часі навчальних годин 1-4 класів обов’язково обліковується і 

компенсується проведенням додаткових, індивідуальних занять та консультацій 

з учнями. 

3.20. Тривалість канікул у Закладі та його Філії протягом навчального року 

не може бути меншою 30 календарних днів. 

3.21. Щоденна кількість і послідовність навчальних занять визначається 

розкладом уроків, що складається на кожен семестр відповідно до санітарно- 

гігієнічних та педагогічних вимог. 

У Закладі та його Філії проводяться індивідуальні, групові, факультативні 

та інші позакласні заняття та заходи, спрямовані на задоволення освітніх 

інтересів та потреб учнів, розвиток їх творчих здібностей, нахилів і обдарувань. 

3.22. Зміст, обсяг і характер домашніх завдань з кожного предмету 

визначаються вчителем відповідно до педагогічних і санітарно-гігієнічних вимог 

з урахуванням індивідуальних особливостей учнів. 

3.23. Рівень досягнень учнів у навчанні визначається відповідно до діючої 

системи оцінювання досягнень у навчанні учнів, ведеться тематичний облік 

знань. 

Оцінювання у 1-12 класах проводиться відповідно до методичних 

рекомендацій МОН України. 

У документі про освіту відображаються навчальні досягнення учнів за 

семестри, навчальний рік та державна підсумкова атестація. 



3.25. Результати семестрового, річного, підсумкового оцінювання 

доводяться до відома учнів класним керівником. 

3.26. Зарахування, відрахування та переведення учнів Закладу та його Філії 

здійснюється відповідно до Порядку зарахування, відрахування та переведення 

учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття повної 

загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України. 

3.27. Контроль за відповідністю освітнього рівня учнів, які закінчили 

певний ступінь навчання, вимогам Державного стандарту для відповідного рівня 

освіти здійснюється шляхом їх державної підсумкової атестації. Порядок 

проведення державної підсумкової атестації визначається чинним Положенням 

про державну підсумкову атестацію учнів (вихованців) у системі загальної 

середньої освіти, затвердженим наказом Міністерства освіти і науки України. 

3.28. Учням Закладу та його Філії, які закінчили певний ступінь навчання, 

видається відповідний документ про освіту державного зразка. 

3.29. За успіхи у навчанні для учнів можуть встановлюватися моральні та 

матеріальні заохочення. 

3.30. Організація харчування у Закладі та її Філії здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України. 

 
4. Учасники освітнього процесу 

 

4.1. Учасниками освітнього процесу є: 

 здобувачі освіти; 

 педагогічні працівники; 

 батьки здобувачів освіти, або особи, які їх замінюють; 

 фізичні особи, які провадять освітню діяльність; 

 інші особи, передбачені спеціальними законами та залучені до 

освітнього процесу в порядку, що встановлюється закладом. 

4.2. Права і обов’язки учасників освітнього процесу визначаються чинним 

законодавством та цим Статутом. 

4.3. Здобувачі освіти мають право на: 

 безпечні та не шкідливі для здоров’я умови утримання, розвитку, 

виховання і навчання; 

 якісні освітні послуги; 

 справедливе та об’єктивне оцінювання результатів навчання; 

 відзначення успіхів у своїй діяльності; 

– свободу творчої, спортивної, оздоровчої, культурної, просвітницької, 

наукової, науково-технічної діяльності тощо; 

 повагу людської гідності; 

 захист під час освітнього процесу від приниження честі та гідності, будь-

яких форм насильства та експлуатації, булінгу (цькування), дискримінації за 

будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю 

здобувача освіти; 



 користування бібліотекою, навчальною, культурною, спортивною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою закладу та послугами його 

структурних підрозділів у порядку, встановленому закладом освіти відповідно 

до спеціальних законів; 

 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі; 

 особисту або через своїх законних представників участь у громадському 

самоврядуванні та управлінні закладом освіти; 

 інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств населення. 

4.4. Здобувачі освіти зобов’язані: 

 виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального навчального 

плану, за його наявності), дотримуючись принципу академічної доброчесності, 

та досягти результатів навчання, передбачених стандартом освіти для 

відповідного рівня освіти; 

 поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу, дотримуватися етичних норм та академічної доброчесності; 

 відповідально та дбайливо ставитися до власного здоров’я, здоров’я 

оточуючих, довкілля; 

 дотримуватися установчих документів, Правил внутрішнього 

розпорядку закладу освіти, а також умов договору про надання освітніх послуг 

(за його наявності); 

 брати участь у розслідуванні нещасних випадків згідно «Положення про 

нещасні випадки в закладах освіти» 

 повідомляти керівництво Закладу про факти булінгу (цькування) 

стосовно здобувачів освіти, педагогічних працівників, інших осіб, які 

залучаються до освітнього процесу, свідком яких вони були особисто або про які 

отримали достовірну інформацію від інших осіб. 

4.5. Залучення здобувачів освіти під час освітнього процесу до виконання 

робіт чи до участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених Кабінетом Міністрів України. 

4.6. Педагогічними працівниками Закладу можуть бути особи, які мають 

вищу педагогічну освіту, вільно володіють державною мовою, моральні якості 

та фізичний і психічний стан здоров’я яких дозволяють виконувати професійні 

обов’язки. 

4.7. Призначення на посаду та звільнення з посади педагогічних та інших 

працівників регулюються законодавством України про працю, законами України 

«Про освіту», «Про повну загальну середню освіту» та іншими законодавчими 

актами. 

4.8. Педагогічні працівники мають право на: 

 академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну, науково-педагогічну та наукову діяльність, вільний 

вибір форм, методів і засобів навчання, що відповідають освітній програмі; 



 педагогічну ініціативу; 

 розроблення та впровадження авторських навчальних програм, проєктів, 

освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

 користування бібліотекою, навчальною, спортивною інфраструктурою 

закладу; 

 підвищення кваліфікації, перепідготовку; 

 вільний вибір освітніх програм, форм навчання, закладів освіти, установ 

і організацій, інших суб’єктів освітньої діяльності, що здійснюють підвищення 

кваліфікації та перепідготовку педагогічних працівників; 

 доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що використовуються в 

освітньому процесі та науковій діяльності; 

 відзначення успіхів у професійній діяльності; 

 справедливе та об’єктивне оцінювання своєї професійної діяльності; 

 захист професійної честі та гідності; 

 індивідуальну освітню (наукову, творчу, мистецьку та іншу) діяльність 

за межами Закладу; 

 безпечні і нешкідливі умови праці; 

 продовжену оплачувану відпустку; 

 участь у громадському самоврядуванні Закладу; 

 участь у роботі колегіальних органів управління Закладу; 

 захист під час освітнього процесу від будь-яких форм насильства та 

експлуатації, в тому числі булінгу (цькування), дискримінації за будь-якою 

ознакою, від пропаганди та агітації, що завдають шкоди здоров’ю. 

Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, визначені 

чинним законодавством, колективним договором, трудовим договором Закладу. 

4.9. Педагогічні працівники зобов’язані: 

 постійно підвищувати професійний і загальнокультурний рівні, 

педагогічну майстерність; 

 виконувати освітню програму для досягнення здобувачами освіти 

передбачених нею результатів навчання; 

 сприяти розвитку здібностей здобувачів освіти, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їх нефізичне і психічне здоров’я; 

 дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання здобувачами освіти в освітньому процесі та науковій діяльності; 

 дотримуватися педагогічної етики; 

 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси всіх учасників 

освітнього процесу; 

 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

 формувати у здобувачів освіти усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати її суверенітет і 



територіальну цілісність; 

 виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та державних 

символів України, національних, історичних, культурних цінностей України, 

дбайливе ставлення до історико-культурного надбання України та 

навколишнього природного середовища; 

 формувати у здобувачів освіти прагнення до взаєморозуміння, миру, 

злагоди між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

 захищати здобувачів освіти під час освітнього процесу від будь-яких 

форм фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають шкоди 

здоров’ю здобувача освіти, запобігати вживанню ним та іншими особами на 

території закладу освіти алкогольних напоїв, наркотичних засобів, іншим 

шкідливим звичкам; 

 брати участь у розслідуванні нещасних випадків згідно «Положення про 

нещасні випадки в закладах освіти» 

 додержуватися установчих документів та Правил внутрішнього 

розпорядку Закладу, виконувати посадові обов’язки; 

 повідомляти адміністрацію Закладу про факти булінгу; 

 володіти навичками з надання домедичної допомоги дітям. 

4.10. Професійний розвиток педагогічних працівників передбачає 

постійну самоосвіту, участь у програмах підвищення кваліфікації та будь-які 

інші види і форми професійного зростання. Заклад сприяє їхньому професійному 

розвитку та підвищенню кваліфікації. 

4.10.1. Педагогічна рада на основі пропозицій педагогічних працівників 

затверджує щорічний план підвищення кваліфікації педагогічних працівників (з 

відривом чи без відриву від освітнього процесу). 

4.10.2. Підвищення кваліфікації є необхідною умовою атестації 

педагогічного працівника. 

Педагогічні працівники Закладу та Філії підлягають атестації один раз на 

п’ять років відповідно до порядку, встановленого Міністерством освіти і науки 

України. 

4.10.3. За результатами атестації визначається відповідність педагогічного 

працівника займаній посаді, присвоюється або підтверджується кваліфікаційна 

категорія та може бути присвоєне педагогічне звання. Перелік категорій і 

педагогічних звань педагогічних працівників визначається Кабінетом Міністрів 

України. 

4.11. Педагогічні працівники Закладу та Філії добровільно можуть 

проходити сертифікацію. 

4.12. Педагогічні працівники несуть відповідальність за збереження життя, 

фізичного та психічного здоров’я учнів згідно із законодавством. 

4.13. Педагогічні працівники, які систематично порушують вимоги 

Статуту, Правил внутрішнього розпорядку Закладу, неналежно виконують 

посадові обов’язки, умови колективного договору, можуть бути звільнені з 

посади відповідно до чинного законодавства. 



4.14. Педагогічні працівники, які досягли пенсійного віку та яким 

виплачується пенсія за віком, працюють на умовах, визначених чинним 

законодавством. 

4.15. Відвертання педагогічних працівників від виконання професійних 

обов’язків не допускається, за винятком випадків, передбачених законодавством 

України. 

4.16. Розподіл педагогічного навантаження педагогічних працівників 

Закладу визначається згідно з чинним законодавством і затверджується 

директором. 

Перерозподіл педагогічного навантаження протягом навчального року 

допускається у разі зміни кількості годин з окремих предметів, що 

передбачається навчальним планом, або за письмової згоди педагогічного 

працівника, із додержанням законодавства України про працю. 

4.17. Права і обов’язки інших працівників, технічного персоналу 

регулюються трудовим законодавством, цим Статутом, Правилами 

внутрішнього розпорядку Закладу, посадовими інструкціями, інструкціями з 

техніки безпеки для працівників тощо. 

4.18. Працівники Закладу та Філії проходять медичні огляди згідно з 

чинним законодавством. 

4.19. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, мають право: 

 захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 

здобувачів освіти; 

 звертатися до адміністрації Закладу, Уповноваженого органу з питань 

освіти; 

 обирати заклад освіти, освітню програму, вид і форму здобуття дітьми 

відповідної освіти; 

 брати участь у громадському самоврядуванні Закладу, зокрема обирати і 

бути обраними до органів громадського самоврядування закладу освіти; 

 завчасно отримувати інформацію про всі заплановані у Закладі та 

позапланові педагогічні, психологічні, медичні, соціологічні заходи, 

дослідження, обстеження, педагогічні експерименти та давати згоду на участь у 

них дитини; 

 брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку дитини 

та/або індивідуального навчального плану; 

 отримувати інформацію про діяльність Закладу, у тому числі щодо 

надання соціальних та психолого-педагогічних послуг особам, які постраждали 

від булінгу (цькування), стали його свідками або вчинили булінг (цькування), 

про результати навчання своїх дітей (дітей, законними представниками яких 

вони є) і результати оцінювання якості освіти у Закладі та її освітньої діяльності; 

 брати участь у розслідуванні нещасних випадків згідно «Положення про 

нещасні випадки в закладах освіти» 

 подавати керівництву заяву про випадки булінгу, вимагати повного та 



неупередженого розслідування булінгу. 

4.20. Батьки здобувачів освіти або особи, які їх замінюють, зобов’язані: 

 виховувати у дітей повагу до гідності, прав, свобод і законних інтересів 

людини, законів та етичних норм, відповідальне ставлення до власного здоров’я, 

здоров’я оточуючих і довкілля; 

 сприяти виконанню дитиною освітньої програми та досягненню нею 

передбачених результатів навчання; 

 поважати гідність, права, свободи і законні інтереси дитини та інших 

учасників освітнього процесу; 

 дбати про фізичне і психічне здоров’я дитини, сприяти розвитку її 

здібностей, формувати навички здорового способу життя; 

 формувати у дитини культуру діалогу, культуру життя у взаєморозумінні, 

мирі та злагоді між усіма народами, етнічними, національними, релігійними 

групами, представниками різних політичних і релігійних поглядів та 

культурних традицій, різного соціального походження, сімейного та 

майнового стану; 

 настановленням і особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 

 формувати у дітей усвідомлення необхідності 

додержуватися Конституції та законів України, захищати суверенітет і 

територіальну цілісність України; 

 виховувати у дитини повагу до державної мови та державних символів 

України, національних, історичних, культурних цінностей України, дбайливе 

ставлення до історико-культурного надбання України; 

 дотримуватися установчих документів, Правил внутрішнього 

розпорядку Закладу; 

 сприяти керівництву Закладу у проведенні розслідування щодо випадків 

булінгу (цькування); 

 виконувати рішення та рекомендації комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) в Закладу. 

4.21. У разі невиконання батьками або особами, які їх замінюють, 

обов’язків, передбачених законодавством, Закладу може порушувати в 

установленому порядку клопотання про відповідальність таких осіб, у тому числі 

позбавлення їх батьківських прав. 
 

5. Управління Закладом 

 

5.1. Управління Закладу у межах повноважень, визначених законами та 

цим Cтатутом, здійснюють: 

 Засновник; 

 Уповноважений орган управління; 

 директор Закладу; 



 педагогічна рада Закладу; 

 загальні збори Закладу; 

 інші органи, передбачені чинним законодавством. 

5.2. Засновник Закладу: 

 може делегувати окремі повноваження Уповноваженому органу 

управління; 

 закріплює майно за Закладом на праві оперативного управління; 

 затверджує обсяги фінансування Закладу, забезпечує утримання та 

розвиток його матеріально-технічної бази на рівні, достатньому для виконання 

вимог стандартів освіти та ліцензійних умов; 

 здійснює контроль за ефективним використанням майна, що є власністю 

територіальної громади, дає згоду відповідно до чинного законодавства на його 

відчуження, надання в оренду, списання з балансу; 

 приймає рішення про створення та ліквідацію структурних підрозділів, 

реорганізацію та ліквідацію Закладу, призначає ліквідаційну комісію; 

 не має права втручатися в діяльність Закладу, що здійснюється нею у 

межах її автономних прав, визначених законом та установчими документами. 

5.3. Уповноважений орган управління: 

- затверджує Статут Закладу та положення про Філію, зміни до нього 

 затверджує кошторис, структуру, погоджує штатний розпис та зміни до 

нього; 

 як головний розпорядник коштів фінансує Заклад, сприяє його 

матеріально-технічному забезпеченню; 

 здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Закладу; 

 забезпечує створення у Закладі інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну та розумного пристосування; 

 здійснює контроль за виконанням плану заходів, спрямованих на 

запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі; розглядає скарги про 

відмову в реагуванні на випадки булінгу (цькування) за заявами здобувачів 

освіти, їхніх батьків, законних представників, інших осіб та приймає рішення за 

результатами розгляду таких скарг; сприяє створенню безпечного освітнього 

середовища в Закладі та вживає заходів для надання соціальних та психолого- 

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг (цькування), стали 

його свідками або постраждали від булінгу; 

 контролює реалізацію державної політики у сфері освіти та забезпечення 

її якості в Закладі; 

 заслуховує звіт директора про діяльність Закладу за підсумками 

навчального року. 

 укладає та розриває строковий трудовий договір (контракт) із 

директором Закладу у порядку, визначеному законодавством; 

 накладає на директора Закладу та знімає дисциплінарні стягнення. 



 у межах наявних коштів на оплату праці здійснює преміювання 

директора, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, 

надання матеріальної допомоги. 

 затверджує стратегію розвитку Закладу та його Філії. 

 сприяє проведенню експериментальної та інноваційної діяльності 

освітнього процесу Закладу; 

 координує організацію роботи з охорони праці та безпеки 

життєдіяльності, збереження життя і здоров’я учасників освітнього процесу 

відповідно до вимог чинного законодавства; 

 здійснює контроль за недопущенням привілеїв чи обмежень 

(дискримінації) за ознаками раси, кольору шкіри, політичних, релігійних та 

інших переконань, статі, віку, інвалідності, етнічного та соціального 

походження, сімейного та майнового стану, місця   проживання,   за мовними 

та іншими ознаками в Закладі у межах повноважень; 

 контролює прозорість та інформаційну відкритість діяльності Закладу 

шляхом оприлюднення інформації на загальнодоступних ресурсах; 

 здійснює атестацію педагогічних працівників; 

 сприяє сертифікації педагогічних працівників; 

 сприяє професійному розвитку, проходженню підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників Закладу; 

 контролює отримання документів про освіту та видачу їх здобувачам 

освіти Закладу; 

 забезпечує контроль за проведенням державної підсумкової атестації в 

Закладі; 

 у разі реорганізації чи ліквідації Закладу забезпечує здобувачам освіти 

можливість продовжити навчання на відповідному рівні освіти; 

 реалізує інші права, передбачені законодавством та установчими 

документами Закладу, у межах наданих повноважень. 

5.4. Безпосереднє управління Закладом здійснює директор. 

Директором може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою, має вищу освіту ступеня не нижче магістра, стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менше трьох років, 

організаторські здібності, стан фізичного і психічного здоров’я, що не 

перешкоджає виконанню професійних обов’язків, пройшла конкурсний відбір та 

визнана переможцем конкурсу відповідно до чинного законодавства. 

Призначення на посаду та звільнення з посади директора Закладу 

здійснюється Уповноважений орган управління. Директор призначається на 

посаду за результатами конкурсного відбору на підставі рішення конкурсної 

комісії, відповідно до чинного законодавства. 

Директор Закладу безпосередньо підпорядковується начальнику відділу 

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

Права, обов’язки та відповідальність директора Закладу визначаються 

законами України, цим Статутом та посадовою інструкцією. 



Директор діє від імені Закладу, представляє його інтереси у відносинах з 

органами державної влади, органами місцевого самоврядування, з юридичними 

та фізичними особами, у судах всіх інстанцій і діє без довіреності в межах 

повноважень, передбачених законодавством та Статутом. 

5.5. Директор Закладу у межах наданих йому повноважень: 

 організує діяльність Закладу та його Філії; 

 призначає на посаду та звільняє з посади педагогічних та інших 

працівників, визначає їхні функціональні обов’язки; 

 забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення якості 

освіти; 

 забезпечує своєчасне та якісне подання статистичної звітності; 

 забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого громадського 

контролю за діяльністю Закладу; 

 сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування Закладу; 

 сприяє здоровому способу життя здобувачів освіти та працівників 

Закладу; 

 несе персональну відповідальність за результати діяльності Закладу, 

виконання покладених на Заклад завдань і здійснення ним своїх функцій; 

 здійснює керівництво колективом Закладу та його Філії, забезпечує 

раціональний добір і розстановку кадрів, створює необхідні умови для 

підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників; 

 організує харчування та сприяє медичному обслуговуванню здобувачів 

освіти згідно з чинним законодавством; 

 забезпечує організацію освітнього процесу, контроль за виконанням 

освітніх програм, навчального плану, рівнем досягнень здобувачів освіти у 

навчанні; 

 створює необхідні умови для участі здобувачів освіти у позакласній та 

позашкільній роботі, проведення виховної роботи; 

 забезпечує права здобувачів освіти на їхній захист від будь-яких форм 

фізичного або психічного насильства; 

 забезпечує дотримання вимог охорони дитинства, санітарно-гігієнічних 

та протипожежних норм, техніки безпеки; 

 відповідає за створення в Закладі інклюзивного освітнього середовища, 

універсального дизайну, розумного пристосування та надання освітніх та 

корекційно-розвивальних послуг особам з особливими освітніми потребами; 

 здійснює зарахування, переведення, відрахування учнів, а також їхнє 

заохочення та притягнення до відповідальності відповідно до вимог 

законодавства; 

 затверджує освітню програму, робочий навчальний та річний плани 

роботи Закладу; 

 підтримує ініціативи щодо вдосконалення системи навчання та 

виховання, заохочення творчих пошуків, дослідно-експериментальної роботи 



педагогів; 

 створює умови для творчого зростання педагогічних працівників, пошуку 

та використання ними ефективних форм і методів навчання та виховання; 

 здійснює контроль за проходженням працівниками в установлені терміни 

обов’язкових медичних оглядів і несе за це відповідальність; 

 видає у межах компетенції накази, контролює їхнє виконання та 

затверджує посадові інструкції; 

 затверджує Правила внутрішнього розпорядку; 

 вирішує питання фінансово-господарської діяльності Закладу у межах 

повноважень, готує бюджетний запит на новий бюджетний рік та подає до 

Уповноваженого органу управління; 

 забезпечує розгляд у встановленому законодавством порядку звернень 

громадян і організацію виконання їхніх законних вимог; 

 забезпечує доступ до публічної інформації, розпорядником якої є Заклад 

відповідно до чинного законодавства; 

 забезпечує здійснення заходів щодо запобігання та протидії корупції; 

 відповідає за планування діяльності Закладу; 

 здійснює розподіл і перерозподіл педагогічного навантаження відповідно 

до вимог, установлених законодавством; 

 контролює належне виконання посадових обов’язків педагогічними 

працівниками та працівниками Закладу, ведення діловодства; 

 забезпечує збереження документації і майна Закладу; 

 звітує про роботу Закладу відповідно до вимог чинного законодавства; 

 зупиняє рішення органів громадського самоврядування Закладу, якщо ці 

рішення суперечать чинному законодавству та цьому Статуту; 

 укладає колективний договір з працівниками відповідно до чинного 

законодавства; 

 застосовує дисциплінарні стягнення та заохочує працівників Закладу; 

 укладає угоди в межах повноважень з юридичними та фізичними особами 

(крім фінансово-господарських) щодо забезпечення належного функціонування 

Закладу, дає доручення; 

 погоджує спрямування коштів спеціального фонду Закладу; 

 встановлює в межах затвердженого фонду заробітної плати надбавки і 

розглядає питання щодо надання доплат, премій і матеріальної допомоги 

тренерам-викладачам та іншим працівникам Закладу, вживає інших заходів 

заохочення; 

 в уставленому порядку розробляє структуру, штатний розпис та подає на 

затвердження Уповноваженому органу управління, контролює додержання 

виконавської та фінансової дисципліни; 

 забезпечує створення у Закладі безпечного освітнього середовища, 

вільного від насильства та булінгу (цькування), у тому числі з урахуванням 

пропозицій територіальних органів (підрозділів) Національної поліції України, 



центрального органу виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну політику у сфері охорони здоров’я, головного органу у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізує 

державну правову політику, служб у справах дітей та центрів соціальних служб 

для сім’ї, дітей та молоді, розробляє, затверджує та оприлюднює план заходів, 

спрямованих на запобігання та протидію булінгу (цькуванню) в Закладі; 

 розглядає заяви про випадки булінгу (цькування) здобувачів освіти, їхніх 

батьків, законних представників, інших осіб та видає рішення про проведення 

розслідування; скликає засідання комісії з розгляду випадків булінгу 

(цькування) для прийняття рішення за результатами проведеного розслідування 

та вживає відповідних заходів реагування; 

 забезпечує виконання заходів для надання соціальних та психолого- 

педагогічних послуг здобувачам освіти, які вчинили булінг, стали його свідками 

або постраждали від булінгу (цькування); 

 повідомляє уповноважені підрозділи органів Національної поліції 

України та службу у справах дітей про випадки булінгу (цькування) у Закладі; 

 здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством. 

5.6. Педагогічна рада є основним постійно діючим колегіальним органом 

управління Закладу. 

5.7. Педагогічна рада утворюється за наявності не менше трьох 

педагогічних працівників. Усі педагогічні працівники зобов’язані брати участь 

у засіданнях педагогічної ради. Головою педагогічної ради є директор Закладу. 

Засідання педагогічної ради проводяться у міру потреби, але не рідше ніж чотири 

рази на рік. 

5.8. Педагогічна рада: 

 схвалює стратегію розвитку Закладу та річний план роботи; 

 схвалює освітню програму Закладу та оцінює результативність її 

виконання; 

 формує систему та затверджує процедуру внутрішнього забезпечення 

якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення академічної 

доброчесності; 

 розглядає питання щодо вдосконалення і методичного забезпечення 

освітнього процесу; 

 приймає рішення щодо переведення учнів (вихованців) до наступного 

класу та їхнього випуску, видачі документів про відповідний рівень освіти, 

нагородження за успіхи у навчанні; 

 обговорює питання підвищення кваліфікації педагогічних працівників, 

розвитку їхньої творчої ініціативи, визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

 розглядає питання впровадження в освітній процес найкращого 

педагогічного досвіду та інновацій, участі в дослідницькій, експериментальній, 

інноваційній діяльності, співпраці з іншими закладами освіти, науковими 



установами, фізичними та юридичними особами, які сприяють розвитку освіти; 

 ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів (вихованців), працівників закладу та інших учасників 

освітнього процесу; 

 розглядає питання щодо відповідальності здобувачів освіти, працівників 

закладу та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними обов’язків; 

 має право ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

закладу та проведення громадської акредитації Закладу; 

 розглядає інші питання, віднесені законом та/або Статутом Закладу до її 

повноважень. 

Засідання педагогічної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менше двох третин її складу. Рішення з усіх питань приймаються більшістю 

голосів від її складу. У разі рівного розподілу голосів голос голови педагогічної 

ради є вирішальним. Рішення педагогічної ради оформлюються протоколом 

засідання, який підписується головою та секретарем педагогічної ради. 

5.9. Рішення педагогічної ради вводяться в дію наказами директора 

Закладу та є обов’язковими до виконання всіма учасниками освітнього процесу. 

5.10. Члени педагогічної ради мають право вносити на її розгляд будь-які 

питання, пов’язані з освітнім процесом та діяльністю Закладу. 

5.11. У Закладі можуть діяти: 

 органи самоврядування працівників; 

 органи самоврядування здобувачів освіти; 

 органи батьківського самоврядування; 

 інші органи громадського самоврядування учасників освітнього 

процесу. 

5.12. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Закладу 

є загальні збори колективу, що скликаються не рідше одного разу на рік та 

формуються пропорційно від педагогічного та батьківського колективів. 

5.13. Делегати загальних зборів колективу з правом вирішального голосу 

обираються від: 

 працівників Закладу – зборами трудового колективу; 

 батьків – класними, груповими, батьківськими зборами. 

Кожна категорія обирає однакову кількість делегатів. 

5.14. Загальні збори колективу правомочні, якщо в їхній роботі бере участь 

не менше половини делегатів кожної з трьох категорій. Рішення приймається 

простою більшістю голосів присутніх делегатів. Загальні збори колективу 

проводяться не рідше 1 разу на рік. 

5.15. Інформація про час і місце проведення загальних зборів колективу 

Закладу розміщується в закладі освіти та оприлюднюється у зручний спосіб. 

5.16. Загальні збори колективу Закладу: 

 заслуховують звіт директора Закладу; 



 оцінюють діяльність директора Закладу; 

 розглядають питання освітньої, методичної, фінансово-господарської 

діяльності Закладу; 

 затверджують основні напрями вдосконалення освітнього процесу; 

 приймають рішення щодо стимулювання учасників освітнього процесу; 

 можуть ініціювати проведення позапланового інституційного аудиту 

Закладу. 

5.17. Учнівське самоврядування Закладу діє з метою формування та 

розвитку громадянських, управлінських і соціальних компетентностей учнів, 

пов’язаних з ідеями демократії, справедливості, рівності, прав людини, 

добробуту, здорового способу життя тощо. Рішення органу учнівського 

самоврядування виконується учнями на добровільних засадах. 

Учнівське самоврядування здійснюється учнями безпосередньо і через 

органи учнівського самоврядування. 

Органи учнівського самоврядування утворюються за ініціативи учнів та 

можуть бути одноособовими, колегіальними, а також можуть мати різноманітні 

форми і назви. 

5.18. Вищим органом громадського самоврядування працівників закладу 

освіти є загальні збори трудового колективу Закладу. 

Загальні збори трудового колективу: 

 розглядають та схвалюють проєкт колективного договору; 

 затверджують Правила внутрішнього розпорядку; 

 визначають порядок обрання, чисельність, склад і строк повноважень 

комісії з трудових спорів; 

 обирають комісію з трудових спорів. 

Загальні збори трудового колективу можуть утворювати комісію з питань 

охорони праці та здійснювати інші повноваження, визначені законодавством. 

Рішення загальних зборів трудового колективу підписуються головуючим 

на засіданні та секретарем. 

Рішення загальних зборів трудового колективу, прийняті у межах їхніх 

повноважень, є обов’язковими до виконання всіма працівниками Закладу. 

5.19. Батьківське самоврядування Закладу та його Філії здійснюється 

батьками учнів як безпосередньо, так і через органи батьківського 

самоврядування, з метою захисту прав та інтересів учнів, організації їхнього 

дозвілля та оздоровлення, громадського нагляду (контролю) в межах 

повноважень, визначених Законом України «Про повну загальну середню 

освіту» та цим Статутом. 

Батьки мають право утворювати різні органи батьківського самоврядування 

(в межах класу, Закладу, за інтересами тощо). 



Батьки можуть розглядати будь-які питання і приймати рішення, крім тих, 

що належать до компетенції інших органів управління чи органів громадського 

самоврядування Закладу. 

Рішення органу батьківського самоврядування виконується батьками 

виключно на добровільних засадах. 

Рішення органу батьківського самоврядування з питань організації 

освітнього процесу та/або діяльності закладу освіти можуть бути реалізовані 

виключно за рішенням директора Закладу, якщо таке рішення не суперечить 

законодавству. 

Органи батьківського самоврядування мають право, але не зобов’язані, 

оформляти свої рішення відповідними протоколами. 

Працівники закладів освіти не мають права втручатися в діяльність 

батьківського самоврядування, а також збирати чи зберігати протоколи засідань 

органів батьківського самоврядування. 

5.20. Заклад може мати власну символіку, гімн, запроваджувати форму, що 

відображатиме специфіку освітнього процесу і створюватиме відповідний 

позитивний імідж. 

5.21. Працівники Закладу мають право брати участь в управлінні Закладом 

через загальні збори колективу, професійні спілки, які діють у трудовому 

колективі, педагогічну раду, інші органи, уповноважені трудовим колективом 

на представництво, вносити пропозиції щодо поліпшення роботи Закладу, а 

також з питань соціально-економічних і трудових прав працівників. 

Представники первинної профспілкової організації представляють інтереси 

працівників в органах управління Закладом відповідно до законодавства. Заклад 

зобов’язаний створювати умови, які б забезпечували участь працівників у її 

управлінні. 

5.22. Трудовий колектив Закладу складається з усіх громадян, які своєю 

працею беруть участь у його діяльності на основі трудового договору (контракту, 

угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника з Закладом. 

5.23. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право на 

участь в управлінні Закладом, не може обиратися керівник Закладу. 

Повноваження цих органів визначаються законодавством України та 

колективним договором. 

5.24. Виробничі, трудові та соціальні відносини трудового колективу з 

адміністрацією Закладу регулюються колективним договором. 

5.25. Колективний договір укладається відповідно до вимог чинного 

законодавства. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не 

рідше ніж один раз на рік. 

5.26. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, оплати праці 

та соціального забезпечення працівників Закладу, а також інші питання 

соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до 



законодавства, цього Статуту та колективного договору. 

5.27. Форми і системи оплати праці, норми праці, розцінки, тарифні ставки, 

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

премій, винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних 

виплат встановлюються у колективному договорі із дотриманням норм і 

гарантій, передбачених законодавством. Мінімальна заробітна плата працівників 

не може бути нижчою від встановленого законодавством мінімального розміру 

заробітної плати. 

5.28. Працівники Закладу здійснюють свою діяльність відповідно до 

Статуту, колективного договору, Правил внутрішнього розпорядку та посадових 

інструкцій згідно із законодавством. 

 

6. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

 
6.1. Матеріально-технічна база Закладу та його Філії складає майно, 

вартість якого відображена у балансі. Майно, закріплене за Закладом, належить 

йому на праві оперативного управління та не може бути вилучене, крім випадків, 

визначених законодавством. 

Для забезпечення освітнього процесу база Закладу складається з навчальних 

кабінетів, а також спортивних залів, бібліотек, архіву, медичних кабінетів, 

комп’ютерних класів, їдалень, приміщень для технічного персоналу тощо. 

Заклад має у користуванні земельні ділянки, на яких розміщуються 

спортивні та ігрові майданчики, господарські будівлі, зелені насадження. 

Порядок, умови та форми набуття прав на землю визначаються Земельним 

кодексом України. 

6.2. Джерелами фінансування Закладу та його Філії є кошти Державного 

бюджету, бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради та інші джерела, не 

заборонені чинним законодавством. 

6.3. Заклад може надавати платні освітні та інші послуги у порядку, 

визначеному законодавством. 

6.4. Бухгалтерське та господарське обслуговування Закладу здійснює 

централізована бухгалтерія відідлу освіти, молоді та спорту сільської ради. 

6.5. Контроль за дотриманням Закладом вимог законодавства, зокрема 

цього Статуту, здійснюють Засновник, Уповноважений орган управління. 

6.6. Керівництво Закладу несе відповідальність перед Засновником, 

Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність 

та своєчасність подання статистичної та іншої звітності. 

 
7. Прозорість та інформаційна відкритість 



7.1. Заклад забезпечує на своєму вебсайті відкритий доступ до такої 

інформації та документів: 

 Статут Закладу та положення про Філію; 

 ліцензія на провадження освітньої діяльності; 

 форми навчання; 

 сертифікати про акредитацію освітніх програм (за наявності); 

 структура та органи управління Закладом; 

 кадровий склад згідно з ліцензійними умовами; 

 освітні програми, що реалізуються в Закладі, та перелік освітніх 

компонентів, що передбачені відповідною освітньою програмою; 

 ліцензований обсяг та фактична кількість осіб, які навчаються у 

Закладі; 

 мова освітнього процесу; 

 територія обслуговування, закріплена за Закладом Засновником; 

 наявність вакантних посад, порядок і умови проведення конкурсу на 

їхнє заміщення (у разі його проведення); 

 матеріально-технічне забезпечення; 

 результати моніторингу якості освіти; 

 річний звіт про діяльність Закладу; 

 правила прийому до Закладу; 

 умови доступності Закладу для навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

 перелік додаткових освітніх та інших послуг, їхня вартість, порядок 

надання та оплати (за наявності); 

 правила поведінки здобувачів освіти; 

 план заходів, спрямованих на запобігання та протидію булінгу 

(цькуванню) в Закладі; 

 порядок подання та розгляду (з дотриманням конфіденційності) заяв про 

випадки булінгу (цькування) в Закладі; 

 порядок реагування на доведені випадки булінгу (цькування) в Закладі 

та відповідальність осіб, причетних до булінгу (цькування); 

 інша інформація, передбачена чинним законодавством. 

7.2. Заклад оприлюднює інформацію про кошторис, фінансовий звіт про 

надходження та використання всіх отриманих коштів, про перелік товарів, робіт 

і послуг, отриманих як благодійна допомога, із зазначенням їхньої вартості, а 

також про кошти, отримані з інших джерел. 

 
8. Міжнародне співробітництво 

 
8.1. Заклад має право укладати договори про співробітництво, 

встановлювати прямі зв’язки з іншими закладами освіти, підприємствами, 

установами, організаціями, науковими установами системи освіти зарубіжних 



країн, міжнародними підприємствами, установами, організаціями, фондами 

тощо. 

8.2. Заклад може брати участь у реалізації міжнародних проєктів та 

програм. 

 
9. Державний нагляд (контроль) за діяльністю Закладу 

 
9.1. Реалізацію державної політики у сфері освіти, зокрема з питань 

забезпечення якості освіти, забезпечення якості освітньої діяльності, здійснення  

державного нагляду (контролю) за закладами освіти щодо дотримання ними 

законодавства, здійснює Державна служба якості освіти України та її 

територіальний орган. 

9.2. Контроль за статутною діяльністю та ефективним використанням 

майна здійснюється Засновником, Уповноваженим органом управління, 

органами громадського самоврядування в межах повноважень. 

9.3. Формами заходів державного нагляду за освітньою діяльністю Закладу 

є плановий (позаплановий) інституційний аудит закладу та позапланова 

перевірка. 

Інституційний аудит включає планову перевірку дотримання ліцензійних 

умов, що проводиться один раз на 10 років. 

Позаплановий інституційний аудит може бути проведений за ініціативи 

Засновника, Уповноваженого органу управління, директора Закладу, 

педагогічної ради, загальних зборів (конференції) колективу. 

9.4. Заклад може пройти громадську акредитацію згідно з чинним 

законодавством. 

Успішні результати громадської акредитації засвідчуються сертифікатом, а 

Заклад вважається таким, що успішно пройшов інституційний аудит у 

плановому порядку. 

9.5. Результати інституційного аудиту оприлюднюються на сайтах 

Закладу, Уповноваженого органу управління та органу, що здійснював 

інституційний аудит. 

 
10. Створення, реорганізація, ліквідація та перепрофілювання Закладу 

 
10.1. Рішення про створення, реорганізацію, ліквідацію чи 

перепрофілювання (зміну типу) Закладу приймає Засновник. 

Реорганізація Закладу відбувається шляхом перетворення, злиття, 

приєднання, поділу, виділу. 

Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, утвореною Засновником, а 

у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – ліквідаційною 



комісією, утвореною цим органом. За рішенням Засновника ліквідація може 

проводитися Уповноваженим органом управління. 

З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять повноваження 

щодо управління Закладом. 

10.2. У випадку реорганізації права та зобов’язання Закладу переходять до 

правонаступників або інших визначених закладів освіти відповідно до чинного 

законодавства. 

10.3. У разі реорганізації або ліквідації Закладу його активи передаються  

одній або кільком неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховуються до доходу бюджету відповідно до рішення Засновника. 

 
11. Прикінцеві положення 

 
11.1. Статут Закладу затверджується Засновником або Уповноваженим 

органом. Зміни до нього вносяться шляхом викладення його у новій редакції та 

реєструються в установленому чинним законодавством порядку за пропозицією 

Засновника або Уповноваженого органу управління. 



 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

Про внесення змін до Програми 

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 на 2022 рік 

 

З метою забезпечення соціального захисту населення та відповідно до статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування та виконання 

місцевих бюджетів у період воєнного стану», Наказу Міністерства фінансів 

України від 10.03.2022 № 95, Тур'є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Програми 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 на 2022, затвердженої рішенням Тур’є-Реметівської сільської 

ради від 23 грудня 2021 р. № 513, виклавши додатки 2, 3 до Програми у редакції, 

що додається. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 2 

до Програми 

 

 
РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

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 на 2022 рік 
 

Показники витрат Етап виконання 

Програми, 2022 рік 

Всього 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської 
ради 

400,0 тис.грн. 400,0 тис.грн. 

Кошти небюджетних джерел 0 0 

Разом 400,0 тис.грн. 400,0 тис.грн. 



 



 

Додаток 3 

до Програми 

 

НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

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 на 

2022 рік 
 

№ 

з/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 
завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 

виконання 

заходів 

 
 

Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

на 2022 рік, 
тис.грн. 

Очікувані 

результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 
 Реалізація   Тур’є-   Соціальний захист 
 державної Виплата компенсації фізичним  Реметівська   людей, які 
 політики в особам, які надають соціальні  сільська   потребують 
 галузі послуги на непрофесійній основі  рада   сторонньої 
 соціального згідно з постановами КМУ від  Відділ   допомоги, 
 захисту 29.04.2004 року № 558 «Про  соціального   сприятиме 
 населення затвердження Порядку  захисту Бюджет Тур’є-  покращенню умов їх 

1. окремих призначення і виплати компенсації 2022 рік населення Реметівської 400,0 проживання, 
 категорій фізичним особам, які надають  та охорони сільської ради  врахуванню 
 громадян, які соціальні послуги» та від  здоров’я   індивідуальних 
 проживають 23.09.2020 року № 859 «Деякі  Тур’є-   життєвих потреб 
 на території питання призначення і виплати  Реметівської   людей, що 
 Тур’є- компенсації фізичним особам, які  сільської   потрапили в складні 
 Реметівської надають соціальні послуги з  ради   життєві обставини і 
 сільської догляду на непрофесійній основі»     потребують таких 
 ради      соціальних послуг, 
       безпеки і якості їх 
       життя 

Всього: 400,0  



 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №    
 

Про затвердження Програми 

матеріально-технічного забезпечення 

та поліпшення умов несення служби 

структурних підрозділів військової 

частини 3115 Національної гвардії 

України на 2023 рік 

 
Відповідно статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму матеріально-технічного забезпечення та 

поліпшення умов несення служби структурних підрозділів військової частини 3115 

Національної гвардії України на 2023 рік (далі - Програма) (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Тур’є-Реметівської 

сільської ради Володимира Короля та постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціального-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням сесії сільської ради 

  №   
 

ПРОГРАМА 

матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби 

структурних підрозділів військової частини 3115 Національної гвардії України 

на 2023 рік 

І. Паспорт Програми 
 

1. Ініціатор розроблення Програми Тур’є-Реметівська сільська рада, Військова 

частина 3115 Національної гвардії України 

 

 

2. 

 

 
Дата, номер і назва розпорядчого 
документа про розроблення 
програми 

Конституція України, Бюджетний кодекс 

України, Закони України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про правовий 

режим воєнного стану», «Про оборону 

України», «Про основи національної 

безпеки України» та інших нормативно- 

правових актів 

 
3. 

 
Розробник Програми 

Військова частина 3115 Національної 

гвардії України, Тур'є-Реметівська 

сільська рада 

 
4. 

 
Співрозробники Програми 

Військова частина 3115 Національної 

гвардії України, Тур'є-Реметівська 

сільська рада 

5. Головний розпорядник 
бюджетних коштів 

Тур'є-Реметівська сільська рада 

5.1. Відповідальні виконавці та 
розпорядники коштів Програми 

Військова частина 3115 Національної 

гвардії України 

 

6. 

 

Учасники програми 
Військова частина 3115 Національної 

гвардії України, Тур'є-Реметівська 

сільська рада 

7. Термін реалізації Програми 2023 рік 

8. 
Перелік місцевих бюджетів, які 
беруть участь у виконанні 
Програми 

Сільський бюджет Тур'є-Реметівської 
сільської ради 

 
9. 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, всього, 

тис. грн., у тому числі: 

 
1 700 000 (згідно додатку) 



ІІ. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма 

Програму матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов 

несення служби структурних підрозділів військової частини 3115 Національної 

гвардії України на 2023 рік (далі – Програма) розроблено на основі реалізації 

завдань, визначених Указом Президента України від 24.02.2022 року № 64/2022 

«Про введення воєнного стану в Україні, ч. 1 ст. 38 Закону України «Про 

військовий обов’язок і військову службу», у відповідності до Постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 року №252 та абз. 4 пп. 2 п. 22 розділу 

VI «Прикінцеві та перехідні положення» Бюджетного кодексу України та 

Порядку розроблення місцевих цільових програм, моніторингу та звітності про 

їх виконання. 

Основним завданням Програми є сприяння підвищенню обороноздатності 

та мобілізаційної готовності держави, надання допомоги у матеріально- 

технічному забезпеченні підрозділів Національної гвардії України для 

виконання завдань за призначенням; 

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами реалізації 

комплекс заходів, спрямованих на створення правових, фінансових, економічних 

та інших умов сприяння функціонуванню військових формувань, для якісного 

здійснення ними оборони країни в умовах воєнного стану. Розробленню 

Програми передував аналіз виконання таких завдань: 

- забезпечення особового складу необхідними матеріально-технічними 

засобами, речовим майном та спорядженням; 

- забезпечення матеріально-технічними засобами автомобільної техніки; 

- забезпечення матеріально-технічною базою підрозділів, які виконують 

завдання за межами пункту постійної дислокації; 

- забезпечення посиленої охорони громадського порядку, охорони та 

оборони важливих об’єктів. 

На основі проведеного аналізу висвітлено основні проблемні питання та 

недоліки, які можуть бути вирішені при сприянні органу місцевого 

самоврядування. 

Враховуючи, що кожна із розглянутих вище проблем вимагає належного 

рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення завдань щодо 

поліпшення матеріально-технічного забезпечення може бути досягнуто завдяки 

виконанню ресурсного забезпечення Програми. 

 

ІІІ. Визначення мети Програми 

Метою Програми є сприяння підвищенню обороноздатності та 

мобілізаційної готовності держави, надання допомоги у матеріально- технічному 

забезпеченні підрозділів Національної гвардії України для виконання завдань за 

призначенням. 

ІV. Обґрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми, обсягів та 

джерел фінансування, строки та етапи виконання Програми. 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо підготовки 

особового складу, забезпечення його матеріально-технічними засобами, а саме: 



- створення сприятливих умов для несення військової служби в умовах 

воєнного стану; 

- забезпечення особового складу структурних підрозділів військової 

частини 3115 Національної гвардії України необхідними матеріально- 

технічними засобами, речовим майном та спорядженням; 

- виконання заходів з підготовки підрозділів для охорони громадського 

порядку, охорони та оборони важливих об’єктів. 

Виконання Програми здійснюється протягом 2023 року. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу: 

- створити сприятливі умови для несення військової служби та виконання 

робіт оборонного характеру; 

- створити умови для посиленої охорони громадського порядку та 

оборони нашої держави. 

Фінансування видатків, передбачених Програмою, здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Тур'є-Реметівської сільської ради шляхом надання 

субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм 

соціально-економічного розвитку та інших джерел, не заборонених чинним 

законодавством, наведених у додатку 1 до Програми. 

Термін реалізації заходів Програми – протягом 2023 року. 

V. Перелік завдань Програми та результативні показники 

Основні завдання Програми: 

 забезпечення потреб оборонного характеру для військових підрозділів; 

 придбання товарів і послуг для матеріально-технічного забезпечення 

військових формувань. 

 

VI. Напрями діяльності та заходи Програми 

Основні напрямки діяльності Програми: 

- забезпечення виконання оборонних заходів структурними підрозділами 

військової частини 3115 Національної гвардії України; 

- поліпшення матеріально-технічного забезпечення військової частини 3115 

Національної гвардії України (шляхом придбання необхідних матеріально- 

технічних засобів, речового майна, спорядження, обладнання, матеріалів). 

Виконання визначених Програмою заходів (додаток 2) сприятиме: 

- підвищенню ефективності виконання оборонних завдань; 

- покращенню умов несення служби особовим складом; 

- створенню необхідних умов для підготовки особового складу до виконання 

необхідних завдань для охорони громадського порядку та захисту нашої країни. 

 

VII. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

Координація робіт з виконання Програми покладається на військову 

частиу 3115 Національної гвардії України, контроль за ходом її реалізації здійснюється 

заступником сільського голови з питань діяльності виконавчих органів Тур’є-

Реметівської сільської ради Володимира Короля та постійною комісією з питань 

фінансів, бюджету, планування соціального-економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва. 

Відповідальним за подання інформації про виконання Програми є 

військова частина 3115 Національної гвардії України, що забезпечує реалізацію 

заходів. 

Секретар сільської ради Марія Багара 



 



Додаток 1 до Програми 

 
 

Ресурсне забезпечення 

Програми матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби структурних 

підрозділів військової частини 3115 Національної гвардії України на 2023 рік 
 
 

Обсяг коштів, 

які пропонується залучити на 

виконання програми 

Етапи виконання програми Усього витрат 

на виконання програми 
2023 рік 

І півріччя ІІ півріччя 

Обсяг ресурсів, усього, у тому числі: 850 тис. грн. 850 тис. грн. 1700, 0 тис. грн 

сільський бюджет 850 тис. грн. 850 тис. грн. 1700, 0 тис. грн 

кошти небюджетних джерел   - 

Інші   - 

    

    

 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія Багара 



Додаток 2 до Програми 

 
 

Перелік заходів і завдань 

Програми матеріально-технічного забезпечення та поліпшення умов несення служби структурних 

підрозділів військової частини 3115 Національної гвардії України на 2023 рік 
 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 

виконання 

заходу 

Виконавці Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 
фінансування 

(вартість), 

тис грн. 

Очікуваний 

результат 

на 2023 р. 

   

Забезпечення військової частини 

3115 Національної гвардії України 

матеріально-технічними засобами, 
придбання речового майна та 

спорядження; інженерного, 

спеціально-технічного та медичного 
майна, засобів зв’язку та оптичних 

приладів, засобів захисту; 

оргтехніки; електрообладнання; 
електроприладів; санітарно- 

технічного приладдя; інструментів; 

будівельних матеріалів; посуду; 

запчастин до транспортних засобів; 
паливно-мастильних матеріалів та 

інше 

  

 

 

 

 
Військова 

частина 

3115 
Національної 

гвардії 

України 

  Створення 
     сприятливих умов 
     для несення 

 

 

 

 
1. 

Надання субвенції з 
місцевого бюджету 

державному бюджету для 

забезпечення потреб 

оборонного характеру для 
військових підрозділів; 
придбання товарів і 

 

 

 

 
2023 рік 

 

 

Бюджет Тур’є- 
Реметівської 

територіальної 

громади 

 

 

 

 
1 700, 0 

військової   служби 
та виконання 

завдань оборонного 

характеру, 
створення умов для 

посиленої  оборони 

нашої держави 

 послуг для матеріально-     

 технічного забезпечення     

 військових формувань     

 Всього:     1 700, 0  

 

 
Секретар сільської ради Марія Багара 



Додаток 3 до Програми матеріально-технічного 

забезпечення та поліпшення умов несення служби 

структурних підрозділів військової частини 3115 

Національної гвардії України на 2023 рік 

 

Інформація про виконання Програми за рік 
1.        

КВКВ найменування головного розпорядника бюджетних коштів 

2.        

КВКВ найменування відповідального виконавця програми 

3.        

КФКВ найменування програми, дата і номер рішення міської ради про її затвердження 

4. Напрями діяльності та заходи програми 
 

(назва програми) 

№ 

п/п 

 

Захід 

Головний 

виконавець 

та строк 

виконання 

Планові обсяги фінансування, тис. грн. Фактичні обсяги фінансування, тис. грн. Стан 

виконання 

заходів 

(результативн 

і показники 

виконання 

програми) 

Всього У тому числі: Всього У тому числі: 

Державни 

й бюджет 

Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 

Кошти не 

бюджетних 
джерел 

Державни 

й бюджет 

Обласний 

бюджет 

Місцевий 

бюджет 
Кошти 

не 

бюджетн 

их 

джерел 

              

5. Аналіз виконання за видатками в цілому за програмою: 

тис. грн. 

Бюджетні асигнування з урахуванням 
змін 

Проведені видатки Відхилення 

Усього 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
Усього Загальний фонд 

Спеціальний 
фонд 

усього 
Загальний 

фонд 
Спеціальний 

фонд 
% 

          

 

 

Секретар сільської ради Марія Багара 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 
РІШЕННЯ ПРОЄКТ 

 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про клопотання перед Міністерством 

культури та інформаційної політики України 

про надання погодження на ліквідацію 

та виведення з базової мережі закладів культури 

клубних установ с. Маюрки та с. Лікіцари 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Законом України «Про культуру» та відповідно до пунктів 2 та 3 

Постанови Кабінету міністрів України від 12 листопада 1998 р. № 1775 «Про 

нормативи забезпечення населення клубними закладами», враховуючи звернення 

відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради від 25 листопада 

2022, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА : 

1. Порушити клопотання перед Міністерством культури та інформаційної 

політики України про надання погодження на ліквідацію та виведення з базової 

мережі закладів культури відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської 

сільської ради: 

- сільський клуб с. Маюрки; 

- сільський клуб с. Лікіцари 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з гуманітарних питань та першого заступника сільського голови 

Олександру Крупчинську. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

Тур’ї Ремети №    
 

 

 

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, 78 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 Розпорядження голови 

облдержадміністрації від 16.11.2022 № 777 «Про внесення змін до обласного 

бюджету на 2022 рік за рахунок перевиконання дохідної частини обласного бюджету, 

додаткової дотації з державного бюджету, субвенцій із місцевих бюджетів та у межах 

змін до загального обсягу видатків», 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, 

Тур’є-Реметівської сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 

     доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до цього 

рішення; 

     фінансування 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 зміни до обсягу доходів, перерозподілу частини 

спрямованого залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам, що утворився на початок бюджетного періоду, спрямування залишку 

коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів 

щодо соціально економічного розвитку окремих територій, що утворився на початок 



бюджетного періоду,  зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної 

громади 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. Збільшити обсяг резервного фонду в сумі 242 400 грн. 

     5. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

місцевих (регіональних) програм згідно з додатком 4 до цього рішення.  

     6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з додатком 

5 до цього рішення. 

     7. Додатки 1 – 5, 3.1, до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

 8. Установити, що невикористані на кінець 2022 року кошти іншої субвенції, 

передбаченої обласному бюджету Херсонської області, залишаються на його 

рахунку для здійснення відповідних витрат у 2023 році з урахуванням їх цільового 

призначення. 

 9. 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 сільської ради 

                                                                                                                       ______________№_______________ 
 

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської територіальної 

громади на 2022 рік 

 

07557000000 
 

код бюджету 

( 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 

 
Усього доходів (без урахування 

трансфертів) 
296,266.00 296,266.00 0 0 

40000000 Офіційні трансферти 296,266.00 296,266.00 0 0 

41000000 Від органів державного управління 296,266.00 296,266.00 
  

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
53,866.00 53,866.00 

  

41040400 Інші дотації з місцевого бюджету 53,866.00 53,866.00 
  

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
242,400.00 242,400.00 

  

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 242,400.00 242,400.00 
  

Х Разом доходів 296,266.00 296,266.00 0.00 0.00 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

Додаток 2 до рішення сільської ради 
                                                                                                                                                   ____________№_________________ 
 

 
 

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 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

208100 На початок періоду 2561847.49 2166310.54 395536.95 201419.51 

208200 На кінець періоду 2461847.49 2066310.54 395536.95 201419.51 

 
208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

 
0.00 

 
-223065.88 

 
223065.88 

 
223065.88 

Х Загальне фінансування 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

602100 На початок періоду 2561847.49 2166310.54 395536.95 201419.51 

602200 На кінець періоду 2461847.49 2066310.54 395536.95 201419.51 

 
602400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

 
0.00 

 
-223065.88 

 
223065.88 

 
223065.88 

Х Загальне фінансування 100000.00 -123065.88 223065.88 223065.88 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

 

 

 

 

 

 

 
07557000000 

 
 
 

 
РОЗПОДІЛ 

видатків місцевого 

бюджету на 2022 рік

Додаток 3 до рішення 

сільської ради 

від 14 грудня 2022 року №    

(пункт 2) 

(код бюджету) (грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональн 

ої 

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) 

 
16,064,808.68 

 
16,044,808.68 

 
10,873,700.00 

 
1,034,373.26 

 
20,000.00 

 
4,748,685.89 

 
4,478,673.86 

 
270,012.03 

 
- 

 
- 

 
4,478,673.86 

 
20,813,494.57 

 
0110000 

  Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

Перечинського району Закарпатської 

областi (відповідальний виконавець) 

 
16,064,808.68 

 
16,044,808.68 

 
10,873,700.00 

 
1,034,373.26 

 
20,000.00 

 
4,748,685.89 

 
4,478,673.86 

 
270,012.03 

 
- 

 
- 

 
4,478,673.86 

 
20,813,494.57 

 

 
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 

 
 
 

13,740,355.68 

 
 
 

13,740,355.68 

 
 
 

10,847,700.00 

 
 
 

416,373.26 

 
 
 

- 

 
 
 

40,000.00 

 
 
 

40,000.00 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

- 

 
 
 

40,000.00 

 
 
 

13,780,355.68 

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 

 

577453.00 

 

577453.00 

          
 

577,453.00 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 785,000.00 785,000.00 - 618,000.00 - - - - - - - 785,000.00 

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 

      
4,258,673.86 

 
4,258,673.86 

    
4,258,673.86 

 
4,258,673.86 

 
0117461 

 
7461 

 
0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг 

та дорожньої інфраструктури за рахунок 

коштів місцевого бюджету 

 
630,000.00 

 
630,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
110,000.00 

 
110,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
110,000.00 

 
740,000.00 

0118340 8340 0540 
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

     

49500.00 
 

49500.00 
   

49500.00 

 
0119800 

 
9800 

 
0180 

Субвенція з місцевого бюджету державному 

бюджету на виконання програм соціально- 

економічного розвитку регіонів 

 
260,000.00 

 
260,000.00 

    
70,000.00 

 
70,000.00 

    
70,000.00 

 
330,000.00 

 
0600000 

  Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (головний 

розпорядник) 

 
114,324,838.56 

 
114,324,838.56 

 
85,726,309.17 

 
3,350,481.74 

 
- 

 
1,268,985.88 

 
402,985.88 

 
866,000.00 

 
- 

 
- 

 
402,985.88 

 
115,593,824.44 

 
0610000 

  Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

 
114,324,838.56 

 
114,324,838.56 

 
85,726,309.17 

 
3,350,481.74 

 
- 

 
1,268,985.88 

 
402,985.88 

 
866,000.00 

 
- 

 
- 

 
402,985.88 

 
115,593,824.44 



 
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 13,982,374.28 13,982,374.28 10,135,000.00 746,633.28 - 800,000.00 - 800,000.00 - - - 14,782,374.28 



0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

 

17,767,983.46 
 

17,767,983.46 
 

10,076,400.00 
 

2,492,348.46 
 

- 
 

66,000.00 
 

- 
 

66,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

17,833,983.46 

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 

      

- 
 

- 
    

- 
 

- 

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої освіти  

закладами загальної середньої освіти 

 

1,463,769.56 
 

1,463,769.56 
 

851,998.94 
   

223,065.88 
 

223,065.88 
    

223,065.88 
 

1,686,835.44 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у 

сфері освіти 

 

1,540,000.00 
 

1,540,000.00 
 

1,030,900.00 
 

110,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

1,540,000.00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 20,000.00 20,000.00          20,000.00 

 
0611151 

 
1151 

 
0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

 
76,500.00 

 
76,500.00 

 
61,000.00 

 
1,500.00 

        

 
0611152 

 
1152 

 
0990 

Забезпечення діяльності інклюзивно- 

ресурсних центрів за рахунок освітньої 

субвенції 

 
931,800.00 

 
931,800.00 

 
755,700.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
931,800.00 

 
 

0611200 

 
 

1200 

 
 

0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам 

на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами 

 

 
152,500.00 

 

 
152,500.00 

 

 
125,000.00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
50,000.00 

 

 
50,000.00 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
- 

 

 
50,000.00 

 

 
202,500.00 

 

 
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 

 
 

1138644.89 

 

 
1,138,644.89 

          

 
1,138,644.89 

 
0615062 

 
5062 

 
0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та  

організацій, які здійснюють фізкультурно- 

стортивну діяльність в регіоні 

 
0.00 

 
- 

          
- 

 
0618110 

 
8110 

 
0320 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

 
700943.14 

 
700,943.14 

          
700,943.14 

 
0800000 

  Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради (головний розпорядник) 

 
5,734,000.00 

 
5,734,000.00 

 
3,045,100.00 

 
137,382.00 

 
- 

 
199,000.00 

 
199,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,000.00 

 
5,933,000.00 

 
0810000 

  Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради (відповідальний виконавець) 

 
5,734,000.00 

 
5,734,000.00 

 
3,045,100.00 

 
137,382.00 

 
- 

 
199,000.00 

 
199,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,000.00 

 
5,933,000.00 

 
0810160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах,  

територіальних громадах  

 
848,300.00 

 
848,300.00 

 
682,100.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
848,300.00 

 
0812111 

 
2111 

 
0726 

Первинна медична допомога населенню, що 

надається центрами первинної медичної 

(медико-санітарної) допомоги 

 
1,200,000.00 

 
1,200,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,000.00 

 
199,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
199,000.00 

 
1,399,000.00 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 

 

186,900.00 
 

186,900.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

- 
 

186,900.00 

0813032 3032 1070 
Надання пільг окремим категоріям громадян 

з оплати послуг зв'язку  

 

8,000.00 
 

8,000.00 
          

8,000.00 

 
 

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 

 

 
2,363,000.00 

 

 
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 

 
 

 
351,800.00 

 
 

 
351,800.00 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
- 

 
 

 
351,800.00 

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) 

 
6,022,500.00 

 
6,022,500.00 

 
4,473,000.00 

 
323,415.00 

 
- 

 
192,000.00 

 
- 

 
192,000.00 

 
155,000.00 

 
- 

 
- 

 
6,214,500.00 

 
1010000 

  Відділ культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

 
6,022,500.00 

 
6,022,500.00 

 
4,473,000.00 

 
323,415.00 

 
- 

 
192,000.00 

 
- 

 
192,000.00 

 
155,000.00 

 
- 

 
- 

 
6,214,500.00 

 
1010160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах,  

територіальних громадах  

 
808,500.00 

 
808,500.00 

 
633,000.00 

 
7,415.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
808,500.00 

1011080 1080 0960 
Надання спеціалізованої освіти мистецькими 

школами 

 

1,925,000.00 
 

1,925,000.00 
 

1,564,000.00 
 

- 
 

- 
 

192,000.00 
 

- 
 

192,000.00 
 

155,000.00 
 

- 
 

- 
 

2,117,000.00 

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 

 
1,296,000.00 

 
216,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
1,904,000.00 

3700000 
  Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської 

сільської ради (головний розпорядник) 

 

1,068,400.00 
 

776,000.00 
 

519,000.00 
 

- 
 

- 
 

400,000.00 
 

400,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

400,000.00 
 

1,468,400.00 

3710000 
  Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської 

сільської ради (відповідальний виконавець) 

 

1,068,400.00 
 

776,000.00 
 

519,000.00 
 

- 
 

- 
 

400,000.00 
 

400,000.00 
 

- 
 

- 
 

- 
 

400,000.00 
 

1,468,400.00 

3710160 0160 0111 Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах,  

територіальних громадах  

 
676,000.00 

 
676,000.00 

 
519,000.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
676,000.00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 292,400.00 - - - - - - - - - - 292,400.00 

3719770 
9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 100000.00 100000.00 

   
400000.00 400000.00 

   
400000.00 400000.00 

X X X УСЬОГО  143,214,547.24 142,902,147.24 104,637,109.17 4,845,652.00 20,000.00 6,808,671.77 5,480,659.74 1,328,012.03 155,000.00 - 5,480,659.74 150,023,219.01 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

 

 

до рішення сільської ради 

Додаток 3.1 

 

 

від 14 грудня 2022 року №    

 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за головними розпорядниками коштів 

(у межах зміни до обсягу доходів, перерозподіл частини спрямованого залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на початок 

бюджетного періоду, спрямування частини залишку коштів субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного розвитку окремих територій, 

що утворився на початок бюджетного періоду, зміни до розподілу видатків 
бюджету сільської територіальної громади в межах змін загального обсягу видатків) 

 

07557000000 

код бюджету 

(грн) 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 
Код 

ТПКВК 

МБ 

 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 

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 296266.00 53866.00 0.00 53866.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 296266.00 

0100000 1  Сільська рада (головний розпорядник) 3899.05 3899.05 0.00 3899.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3899.05 

0110000 01  Сільська рада (відповідальний виконавець) 3899.05 3899.05 0.00 3899.05 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 3899.05 

 

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 

 

3899.05 

 

3899.05 

  

3899.05 

        

3899.05 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
49966.95 49966.95 0.00 49966.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49966.95 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 
49966.95 49966.95 0.00 49966.95 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 49966.95 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 26563.56 26563.56  26563.56        26563.56 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 
23403.39 23403.39 

 
23403.39 

       
23403.39 

3700000 37 
 

Фінансовий відділ (головний розпорядник) 242,400.00 
    

- - - - - - 242400.00 

3710000 37 
 

Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 242,400.00 - - - - - - - - - - 242400.00 

3718710 8710 0133 Резервний фонд місцевого бюджету 242,400.00 
          

242400.00 

IІ. Спрямування частини залишку коштів субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам на здійснення заходів щодо соціально економічного 

розвитку окремих територій, що утворився на початок 

бюджетного періоду 

 

100000.00 

 

100000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

100000.00 

3700000 37 
 

Фінансовий відділ (головний розпорядник) 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 

3710000 37  Фінансовий відділ (відповідальний виконавець) 100000.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 

3719770 9770 0180 Інші субвенції з місцевого бюджету 100000.00 100000.00          100000.00 



 
 

ІІІ. Перерозподіл частини спрямованого залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 

початок бюджетного періоду 

 
-223065.88 

 
-223065.88 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
223065.88 

 
223065.88 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
223065.88 

 
0.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
-223065.88 -223065.88 0.00 0.00 0.00 223065.88 223065.88 0.00 0.00 0.00 223065.88 0.00 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний 

виконавець) 
-223065.88 -223065.88 0.00 0.00 0.00 223065.88 223065.88 0.00 0.00 0.00 223065.88 0.00 

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти -70000.00 -70000.00 0.00 
  

223065.88 223065.88 
   

2230657.88 153065.88 

 
0613230 

 
3230 

 
1070 

Видатки повязані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у звязку із введеням воєнного стану 

 
-4009.02 

 
-4009.02 

          
-4009.02 

0618110 8110 0320 
Заходи із запобігання та ліквідації надзвичайних 

ситуацій та наслідків стихійного лиха 
-149056.86 -149056.86 

         
-149056.86 

V. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади в 

межах змін загального обсягу видатків 

 

0.00 

 

0.00 

 

140600.00 

 

-208461.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

0100000 01  Сільська рада (головний розпорядник) 107346.09 107346.09 150000.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107346.09 

0110000 01  Сільська рада (відповідальний виконавець) 107346.09 107346.09 150000.00 -100000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 107346.09 

 

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 

 

179893.67 

 

179893.67 

 

150000.00 

         

179893.67 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів -100000.00 -100000.00 
 

-100000.00 
       

-100000.00 

 
0113230 

 
3230 

 
1070 

Видатки повязані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у звязку із введеням воєнного стану 

 
-22547.58 

 
-22547.58 

          
-22547.58 

 
0117461 

 
7461 

 
0456 

Утримання та розвиток автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

 
50000.00 

 
50000.00 

          
50000.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (головний 

розпорядник) 

-107346.09 -107346.09 -85500.00 -87376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107346.09 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (відповідальний 

виконавець) 

-107346.09 -107346.09 -85500.00 -87376.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 -107346.09 

 

0610160 
 

0160 
 

0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

            

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти -360189.00 -360189.00 -225000.00 -42730.00 
       

-360189.00 

 

0611021 
 

1021 
 

0921 
Надання загальної середньої освіти закладами 

загальної середньої освіти 

 

342189.00 

 

342189.00 

 

130600.00 

 

-36146.00 
        

342189.00 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері 

освіти 
30500.00 30500.00 40900.00 

        
30500.00 

0611151 1151 0990 
Забезпечення діяльності інклюзивно-ресурсних 

центрів за рахунок коштів місцевого бюджету 
-112500.00 -112500.00 -32000.00 -8500.00 

       

-112500.00 



 
 

 

 
0613230 

 

 
3230 

 

 
1070 

Видатки повязані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або евакуйованим 

особам у звязку із введеням воєнного стану 

 
-7346.09 

 
-7346.09 

          
-7346.09 

 
0800000 

 
08 

 Відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради 

(головний розпорядник) 

 
0.00 

 
0.00 

 
57100.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0810000 

 
08 

 
Відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради 

(відповідальний виконавець) 

 
0.00 

 
0.00 

 
57100.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0810160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 

43300.00 

 

43300.00 

 

57100.00 

         

43300.00 

0812152 2152 0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров`я -3100.00 -3,100.00 
         

-3100.00 

0813032 3032 1070 
Надання пільг окремим категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку -7000.00 -7,000.00 
         

-7000.00 

 

 
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 

 

 
16800.00 

 

 
16,800.00 

          

 
16800.00 

 
0813242 

 
3242 

 
1090 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

 
-50,000.00 

 
-50,000.00 

          
-50000.00 

 
1000000 

 
10 

 
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 

сільської ради (головний розпорядник) 

 
- 

 
- 

 
19,000.00 

 
-21,085.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.00 

 
1010000 

 
10 

 
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 

сільської ради (відповідальний виконавець) 

 
- 

 
- 

 
19,000.00 

 
-21,085.00 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
- 

 
0.00 

 
1010160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері у 

містах (місті Києві), селищах, селах, 

територіальних громадах 

 
- 

  
13,000.00 

 
-7,085.00 

        
0.00 

 
1014060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців i будинків 

культури, клубів, центрів дозвілля та iнших 

клубних закладів 

 
- 

  
6,000.00 

 
-14,000.00 

        
0.00 

Х Х Х УСЬОГО 173200.12 -69199.88 140600.00 -154595.00 0.00 223065.88 223065.88 0.00 0.00 0.00 223065.88 396266.00 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 4 

до рішення сільської рад 

від 14 грудня 2022 року №    

(пункт 5) 
 

Зміни до розподілу витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році 

 

07557000000 

(код бюджету) (грн.) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я місцевого 

бюджету 

Код 

Функціональ 

ної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн 

я бюджету 

 
Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

 

 

 

Найменування місцевої/ регіональної програми 

 

 

Дата та номер документа, 

яким затверджено місцеву 

регіональну програму 

 

 

 

Усього 

 

 

 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

 

 

 
усього 

 

 

у тому числі 

бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 01 
 Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

(головний розпорядник) 

  
-122,547.58 -122,547.58 - - 

0110000 01 
 Тур'є-Реметiвська сiльська рада 

(відповідальний виконавець) 

  
-122,547.58 -122,547.58 - - 

 
0116030 

 
6030 

 
0620 

 
Організація благоустрою населених пунктів 

Програма благоустрою населених пунктів 

сільської ради на 2021-2022 роки 

Рішення № 71 від 

25.03.2021 (зі змінами) 

 
-100,000.00 

 
-100,000.00 

 
- 

 
- 

 

0113230 

 

3230 

 

1070 

Видатки пов'язані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв'язку із введеням 

воєнного стану 

 
Програма "Турбота" Тур'є-Реметівської 

сільської ради на 2022-2023 роки 

 
Рішення № 44 від 

28.03.2022 

 

-22,547.58 

 

-22,547.58 

 

- 

 

- 

 

0600000 

 

06 

 
Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 

   

-160,411.97 

 

-160,411.97 

  

 
0610000 

 
06 

 

Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

   
-160,411.97 

 
-160,411.97 

  

 
 

0613230 

 
 

3230 

 
 

1070 

Видатки пов'язані з наданням підтримки 

внутрішньо переміщеним та/або 

евакуйованим особам у зв'язку із введеням 

воєнного стану 

 
Програма "Турбота" Тур'є-Реметівської 

сільської ради на 2022-2023 роки 

 
Рішення № 44 від 

28.03.2022 

 
 

-11,355.11 

 
 

-11355.11 

  

 
0618110 

 
8110 

 
0320 

Заходи із запобігання та ліквідації 

надзвичайних ситуацій та наслідків 

стихійного лиха 

Програмо щодо приведення захисних 

споруд цивільного захисту (укриття), у 

готовність до укриття населення на 2022 рік 

Рішення № від 

10.08.2022 

 
-149,056.86 

 
-149,056.86 

  

          

 
0800000 

 
08 

 Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

   
-43,300.00 

 
-43,300.00 

 
- 

 
- 

 
0810000 

 
08 

 Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров'я Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

   
-43,300.00 

 
-43,300.00 

 
- 

 
- 

 

0812152 

 

2152 

 

0763 

 
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров`я 

Програма відшкодування витрат, повязаних 

з відпуском лікарських засобів безоплатно і 

на умовах на придбання товарів медичного 

призначення на 2022 рік 

 
Рішення сесії № 517 

від 23.12.2021 

 

-3,100.00 

 

-3,100.00 

 

- 

 

- 



 

 
0813032 

 

 
3032 

 

 
1070 

 

Надання пільг окремим категоріям громадян 

з оплати послуг зв'язку 

"Програма відшкодування витрат на 

надання пільг з послуг зв’язку окремим 

категоріям громадян Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади на 2021- 

2025 роки" 

 

Рішення № 479 від 

14.12.2021 

 

 
-7,000.00 

 

 
-7,000.00 

  

 
 
 

813160 

 
 
 

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 

"Програма 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 на 2022 

 

 
Рішення № 513 від 

23.12.2021 (зі змінами) 

 
 
 

16,800.00 

 
 
 

16,800.00 

  

 
0813242 

 
3242 

 
1090 

Інші заходи у сфері соціального захисту і 

соціального забезпечення 

"Програма соціального захисту найменш 

захищених верств населення Тур'є 

Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік" 

Рішення № 510 від 

23.12.2021 (зі змінами) 

 
-50,000.00 

 
-50,000.00 

  

X X X УСЬОГО X X -326,259.55 -326,259.55 - - 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



                                                                                                                            Додаток до рішення 

                                                                     сільської ради 

від 14 грудня 2022 року №   

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік 

 

07557000000 

код 

бюджету 

 

 

 

 

 

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 296266.00 

 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 296266.00 

 

 

 
41040400 

Інші дотації з місцевого бюджету (з державного бюджету місцевим бюджетам для надання компенсації 

закладам комунальної форми власності, закладам освіти державної форми власності, що передані на 

фінансування з місцевих бюджетів, що передані на фінансування з місцевих бюджетів, закладам спільної 

власності територіальних громад області, що перебувають в управлінні обласних рад) 

 

 

 
53866.00 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 53866.00 

 

41053900 

Інші субвенції з місцевого бюджету (поповнення резервного фонду для поточного ремонту даху 

Тур'є-Реметівського ЗЗСО І-ІІІ ступенів пошкодженого внаслідок інтенсивних опадів 16-18 вересня 

2022р.) 

 

242400.00 

7100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 242400.00 

 II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 0.00 

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 296,266.00 

Х загальний фонд 296,266.00 

Х спеціальний фонд 0.00 
 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

 
 

Код програмної 

класифікації видатків 

та кредитування 

місцевого бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту 

 

 

 

Усього 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 100,000.00 

 

 
3719770 

 

 
9770 

Інші субвенції з місцевого бюджету 

(для проведення аварійно-ремонтних робіт на пошкоджених в наслідок бойових дій об'єктах 

житлової на іншої інфраструктури деокупованих територій) 

 

 
100,000.00 

21100000000 Обласний бюджет Херсонської області 100,000.00 

    

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 100,000.00 

Х Х загальний фонд 100,000.00 

Х Х спеціальний фонд 0.00 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 



 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

Трофіменко В. В. 

 
 

Відповідно до вимог частини 2 статей 2, 10, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статей 12, 79, 80, 81, 116, 118, 120, 121, 

125, 126 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. 

Трофіменко В. В., враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Трофіменко Віктору Володимировичу (Р.Н.О.К.П.П. ******) 

дозвіл на розроблення детального плану території для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення на земельних ділянках з 

кадастровими номерами 2123284500:01:003:0001, площею 1,0672 га, 

2123284500:01:003:0002, площею 0,0757 га, які розташовані за адресою: с. 

Турички, Ужгородський (раніше Перечинський) район Закарпатська область 

та зміни цільового призначення земельних ділянок з кадастровими номерами 

2123284500:01:003:0001, 2123284500:01:003:0002 з „01.03 для ведення 

особистого селянського господарства” на „07.01 для будівництва та 

обслуговування об’єктів рекреаційного призначення”. 

2. Визначити: 

2.1. Замовником розроблення детального плану території – Тур’є- 

Реметівську сільську раду. 

2.2. Відповідального за розроблення та фінансування детального плану 

території – Трофіменко Віктора Володимировича. 



3. Рекомендувати Трофіменко Віктору Володимировичу, згідно з 

чинним законодавством, визначити розробника детального плану території 

для укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 

4. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечити 

проведення громадських слухань детального плану території. 

5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний 

план території подати на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про затвердження акту обстеження 

меж земельних ділянок 

 
 

Відповідно до статей 12, 158 Земельного кодексу України, пункту 34 статті 

26 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши заяву 

Плавайко Марти Михайлівни щодо меж земельної ділянки с. Тур’я-Бистра, вул. 

І. Франка, 92, беручи до уваги рекомендації комісії Тур’є-Реметівської сільської 

ради щодо вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок та 

додержання громадянами правил добросусідства (обстеження земельних 

ділянок, що знаходиться за адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, 

с. Тур’я-Бистра, вул. І. Франка, № 90 та № 92, за заявою гр. Плавайко Марти 

Михайлівни), враховуючи висновки постійної комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Акт обстеження земельних ділянок в с. Тур’я-Бистра, вул. 

І. Франка, № 90 та № 92, складений комісією Тур’є-Реметівської сільської ради 

(додаток 1 до рішення). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Двадцята (позачергова) сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ ПРОЄКТ 
 

  _ Тур’ї Ремети №     
 

 

Про надання дозволу на розроблення 

проекту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населених пунктів 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
 

Відповідно до статей, 12, 173, 174 Земельного кодексу України, статей 25, 

46 Закону України «Про землеустрій», на виконання пункту 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо встановлення 

меж населеного пункту с. Порошково Ужгорордського району Закарпатської 

області. 

1.2. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

встановлення меж населеного пункту с. Маюрки Ужгородського району 

Закарпатської області. 

1.3. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

встановлення меж населеного пункту с. Мокра Ужгородського району 

Закарпатської області. 

1.4. Надати дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо 

встановлення меж населеного пункту с. Вільшинки Ужгородського району 

Закарпатської області. 

2. Підготовку проекту провести у порядку визначеному 

законодавством. 

3. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н. П. укласти договір на 

виготовлення проекту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населених 



пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради (с. Порошково, с. Маюрки, с. Мокра, 

с. Вільшинки). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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