
 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 34 

 

Про заходи щодо поліпшення 

благоустрою довкілля на території 

територіальної громади 

Керуючись п. 7 ч. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван- 

ня в Україні», на виконання вимог Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Указу Президента України від 6 серпня 1998 року 

№855798 «Про День довкілля», з метою поліпшення стану довкілля, 

озеленення, благоустрою населених пунктів територіальної громади, 

очищення водних джерел, збереження природно-заповідних об’єктів, 

упорядкування сміттєзвалищ, поширення екологічних знань, здійснення 

активних заходів державного контролю в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, поліпшення естетичного та санітарного стану 

прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку 

населення, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити заходи з благоустрою території населених пунктів Тур’є- 

Реметівської сільської ради у весняний період згідно з додатком 1. 

2. З метою координаційних дій щодо виконання заходів з благоустрою 

території населених пунктів сільської ради у весняний період створити 

комісію у наступному складі: 

Голова комісії – Король Володимир Іванович, заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради сільського голови. 

Члени комісії: 

Веселина Ніна Йосипівна – начальник відділу земельних відносин та 

екології сільської ради; 

Кметич Іван Іванович – староста Тур’я Бистрянського старостинського 

округу; 

Копанич Олександр Васильович – начальник відділу містобудування, 

архітектури, військового обліку та цивільного захисту сільської ради; 

Лижечко Юрій Юрійович – голова постійної комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (за згодою); 

Пловайко Владислав Михайлович – староста Туричківського 

старостинського округу; 

Скубенич Любов Юріївна – начальник відділу культури та туризму 



сільської ради; 

Фрайтик Мар’яна Іванівна – староста Турицького старостинського 

округу; 

Цапик Владислав Йосипович – начальник відділу освіти, молоді та 

спорту сільської ради; 

Цвік Йосип Іванович – староста Порошківського старостинського 

округу; 

Цубина Іван Іванович – староста Вільшинківського старостинського 

округу; 

Шикула Юрій Михайлович – староста Тур’я Пасіцького 

старостинського округу; 

Юсиба Іван Михайлович – староста Тур’я Полянського 

старостинського округу; 

3. Керівникам навчальних закладів, організацій, підприємств, установ 

всіх форм власності, власникам торгових об’єктів та приватним підприємцям, 

які знаходяться на території сільської ради, депутатському корпусу, 

громадським організаціям, мешканцям територіальної громади забезпечити 

активну участь у виконанні заходів з благоустрою території населених 

пунктів сільської ради. 

4. Протягом терміну виконання заходів з благоустрою території 

населених пунктів сільської ради, визначити кожну п’ятницю тижня днем 

прибирання територій громади та їх благоустрою. 

5. Уповноваженим особам виконавчого комітету сільської ради з 

питань складання протоколів про адміністративне порушення, активізувати 

роботу шляхом систематичного проведення рейдів-перевірок, щодо 

дотримання вимог ст.152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

6. Про стан виконання заходів з благоустрою території населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради у весняний період інформувати 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради на черговому засіданні 

у червні цього року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток № 1 

до рішення виконкому 

№ 34 від 18.03.2022 р. 

 

Заходи 

з благоустрою території населених пунктів Тур’є-Реметівської 

сільської ради у весняний період 

 

1. Провести роботу серед населення сільської ради по наведенню порядку 

по вулицях населених пунктів сільської ради (прибирання будівельних 

матеріалів, дров та інше), особливу увагу звернути на стан прибудинкових 

територій індивідуальних житлових будинків. Проводити профілактичну 

роботу з населенням та іншими суб’єктами господарювання. 

Термін виконання: до 01.05.2022 р. 

Відповідальні: депутати сільської 

ради, старости старостинських 

округів. 

 

2. Привести в належний стан прилеглі до установ території загального 

користування, закріплені за установами, підприємствами, організаціями усіх 

форм власності, а також території, придорожніх смуг (очищення від сміття 

узбіч та кюветів автомобільних доріг), прибережних захисних смуг річок та 

потічків, місць масового відпочинку громадян, територій пам’ятників, 

обелісків загиблим воїнам, єврейських та сільських кладовищ. 

Термін виконання: до 01.05.2022 р. 

Відповідальні: керівники установ, 

підприємств, організацій усіх форм 

власності, які знаходяться на території 

громади, старости старостинських 

округів. 

 

3. Провести впорядкування зупинок громадського транспорту та підтриман- 

ня їх в належному стані. 

Термін виконання: березень-квітень 

Відповідальні: заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, старости старостинських 

округів. 

 

4. Проводити роботу з попередження спалювання сміття, листя, трави 

(рейди, інформаційно-просвітницька робота, притягнення до відповідаль- 

ності винних осіб). 

Термін виконання: постійно 

Відповідальні: заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, старости старостинських 

округів. 



5. Ліквідувати стихійні сміттєзвалища на території населених пунктів 

територіальної громади та не допускати їх виникнення в подальшому. 

Термін виконання: постійно 

Відповідальні: заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, старости старостинських 

округів. 

 

6. Організувати роботи по обрізуванні дерев, кущів, видаленню аварійних 

зелених насаджень, по озелененню населених пунктів шляхом впорядкування 

зелених зон, клумб та висадження саджанців квітів, кущів, дерев тощо, по 

очищенню і побілці бордюрів. 

Термін виконання: до 01.05.2022 р. 

Відповідальні: керівники установ, 

підприємств, організацій усіх форм 

власності, які знаходяться на території 

громади, старости старостинських 

округів. 

 

7. В закладах освіти на території Тур’є-Реметівської сільської ради здійсню- 

вати інформаційно-просвітницькі заходи з питань благоустрою та охорони 

навколишнього середовища. 

Термін виконання: постійно 

Відповідальні: начальник відділу 

освіти, молоді та спорту, старости 

старостинських округів. 

 

8. Залучати порушників на яких накладено адміністративні стягнення та 

кримінальне покарання у вигляді громадських робіт до проведення робіт з 

благоустрою та впорядкування територій Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Термін виконання: постійно 

Відповідальні: заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради, старости старостинських 

округів. 

 
 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради Михайло БІГАН 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 35 

Про затвердження Положення 

про Реєстр вимушено переміщених осіб 

Керуючись Конституцією України, відповідно до статей 34, 38, 52, частини 

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

Закону України «Про захист персональних даних», Закону України від 

24.02.2022 року № 2102 «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 

13.03.2022 р. № 269 «Про внесення змін до Порядку оформлення і видачі довідки 

про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи», у зв’язку із уведенням 

воєнного стану на території України та з метою соціального захисту вимушено 

переміщених осіб, які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії, 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити Положення про Реєстр вимушено переміщених осіб, що 

додається (далі – Реєстр ВПО). 

2. Установити, що дія Положення про Реєстр вимушено переміщених осіб 

поширюється на усіх вимушено переміщених та/або евакуйованих осіб з інших 

областей, де ведуться бойові дії, що тимчасово перебувають на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

3. Керівникам виконавчих органів сільської ради та керівникам 

комунальних установ/закладів сільської ради забезпечувати постійне внесення 

уповноваженими закладів сільської ради відомостей до Реєстру ВПО. 

4. Начальнику відділу «Центр надання адміністративних послуг» (Мацо І.) 

забезпечити функціонування Реєстру ВПО на віддалених місцях по VPN-каналу, 

видачу довідки ВПО та формування електронних справ для включення до 

Реєстру ВПО. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення виконкому 

від 18.03.2022 р. № 35 

 

Положення 

про Реєстр вимушено переміщених осіб 

 

1. Положення про Реєстр вимушено переміщених осіб (далі – Положення) 

визначає порядок формування та ведення реєстру вимушено переміщених осіб, 

які прибули з інших областей, де ведуться бойові дії, та тимчасово перебувають 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Положення розроблено відповідно до вимог Конституції України, законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про захист персональних 

даних», Закону України «Про затвердження Указу Президента України «Про 

введення воєнного стану в Україні», інших законодавчих актів України. 

2. Реєстр створений з метою: 

- забезпечення прав вимушено переміщених осіб, які прибули з інших 

областей, де ведуться бойові дії (далі – вимушено переміщених осіб); 

- обліку вимушено переміщених осіб на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

3. У цьому Положенні наведені нижче терміни вживаються у такому 

значенні: 

- реєстр вимушено переміщених осіб (далі – Реєстр) – електронна база 

даних, яка містить інформацію про вимушено переміщених осіб на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради, забезпечує її зберігання та захист від 

несанкціонованого доступу; 

- заявник – вимушено переміщена та/або евакуйована особа, з інших 

областей, де ведуться бойові дії, що тимчасово перебуває на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

4. Розпорядником Реєстру є відділ «Центр надання адміністративних 

послуг», який визначає мету обробки персональних даних, встановлює склад цих 

даних, процедуру їх обробки та у разі виникнення такої необхідності та 

можливості, може формувати особові справи на підставі наявних документів. 

5. Уповноваженими особами на ведення Реєстру є: 

- працівники закладів загальної середньої освіти, закладів дошкільної освіти 

та/або працівники відділу освіти, молоді та спорту – у частині внесення 

відомостей про вимушено переміщених осіб, які тимчасово розміщені у закладах 

освіти; 

- працівники установ/закладів культури та/або працівники відділу культури 

та туризму – у частині внесення відомостей про вимушено переміщених осіб, які 

тимчасово розміщені у закладах/установах культури; 

- працівники комунальних установ/закладів – у частині внесення відомостей 

про вимушено переміщених осіб, які тимчасового розміщені в останніх, або 



працівники виконавчих органів сільської ради, у підпорядкуванні яких 

знаходиться такий заклад/установа; 

- працівники відділу «Центр надання адміністративних послуг» – у частині 

внесення відомостей про всіх інших вимушено переміщених/ евакуйованих осіб. 

6. Право доступу до Реєстру надається шляхом авторизації осіб, перелік 

яких буде визначено розпорядженням сільського голови. 

7. Використання інформації, що міститься у Реєстрі, може здійснюватися 

лише з дотриманням вимог чинного законодавства України. 

8. Реєстр ведеться українською мовою. 

9. На підставі наявних документів, поданих заявником, до реєстру вноситься 

така інформація: 

- прізвище, власне ім’я, по-батькові; 

- дата та місце народження; 

- стать; 

- досягнення повноліття; 

- місце реєстрації, дата реєстрації місця проживання; 

- серія та номер паспорта; 

- РНОКПП; 

- довідка з військкомату; 

- контактні дані; 

- талон на харчування; 

- стан здоров’я; 

- професія; 

- місце та дата поселення для тимчасового проживання; 

- номер кімнати; 

- дата вибуття, переселення; 

- інша необхідна інформація. 

10. Для підтвердження інформації, що вноситься до реєстру, уповноважена 

особа в подальшому, у разі виникнення такої необхідності та можливості, може 

формувати особову справу на підставі зібраних копій документів. 

11. Уповноважені особи на ведення Реєстру є відповідальними за повноту 

внесення інформації до Реєстру згідно з відомостями, поданими заявником. 

11. Доступ до інформації з Реєстру та її використання здійснюється з 

дотриманням вимог чинного законодавства України. 

12. Обробка персональних даних здійснюється відповідно до Закону 

України «Про захист персональних даних» та наказу Уповноваженого Верховної 

Ради України з прав людини від 08.01.2014 року № 1/02-14 «Про затвердження 

документів у сфері захисту персональних даних» в частині повідомлення щодо 

визначення обробки персональних даних, яка становить особливий ризик для 

прав і свобод суб’єктів персональних даних. 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради Михайло БІГАН 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 36 

Про призначення піклувальника 

Вихора А.І. 

 
 

Розглянувши заяви громадян Олени Демченко та Арсенія Вихора щодо 

встановлення піклування, відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 1.2, 2.2, 

2.3, 2.4 Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України 26.05.99 № 34/166/131/88, взявши до уваги главу 6 

Цивільного Кодексу України, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити піклувальником за вимушено переміщеною особою 

Демченко Оленою Яківною, **** року народження, Вихора Арсенія 

Ігоровича, ***** року народження. 

2. Зобов’язати піклувальника Вихора Арсенія Ігоровича здійснювати 

піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Демченко Олени Яківни. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 37 

Про призначення піклувальника 

Дребеда А.В. 

 
 

Розглянувши заяви громадян Світлани Дребеда та Анатолія Дребеда 

щодо встановлення піклування, відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, 

ст. 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 1.2, 

2.2, 2.3, 2.4 Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України 26.05.99 № 34/166/131/88, взявши до уваги главу 6 

Цивільного Кодексу України, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити піклувальником за вимушено переміщеною особою 

Дребеда Світланою Анатоліївною, ***** року народження, Дребеда Анатолія 

Валентиновича, ***** року народження. 

2. Зобов’язати піклувальника Дребеда Анатолія Валентиновича 

здійснювати піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Дребеда 

Світлани Анатоліївни. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 38 

Про призначення піклувальника 

Хайко Р.Л. 

 
 

Розглянувши заяви громадян Світлани Хайко та Романа Хайко щодо 

встановлення піклування, відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 1.2, 2.2, 

2.3, 2.4 Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України 26.05.99 № 34/166/131/88, взявши до уваги главу 6 

Цивільного Кодексу України, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити піклувальником за вимушено переміщеною особою 

Хайко Світланою Іванівною, ***** року народження, Хайко Романа 

Леонідовича, ***** року народження. 

2. Зобов’язати піклувальника Хайко Романа Леонідовича здійснювати 

піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Хайко Світлани 

Іванівни. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 39 

Про призначення піклувальника 

Пловайко Ю.В. 

 
 

Розглянувши заяви громадян Марії Плавайко та Юрія Пловайко щодо 

встановлення піклування, відповідно до підпункту 4 пункту б, частини 1, ст. 

34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», пунктів 1.2, 2.2, 

2.3, 2.4 Правил опіки та піклування, затверджених Наказом Державного 

комітету України у справах сім’ї та молоді, Міністерства освіти України, 

Міністерства охорони здоров'я України, Міністерства праці та соціальної 

політики України 26.05.99 № 34/166/131/88, взявши до уваги главу 6 

Цивільного Кодексу України, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити піклувальником за Плавайко Марією Іванівною, *****  

року народження, жителькою с. Турички, вул. ***** Пловайко Юрія 

Владіславовича, ***** року народження. 

2. Зобов’язати піклувальника Пловайко Юрія Владіславовича 

здійснювати піклування та вести всі дії і формальності в інтересах Плавайко 

Марії Іванівни. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 40 

Про надання статусу особи, яка 

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського 

 

Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Шип Тетяни Іванівни, 

20.04.1961 р. н., мешканки с. Турички, вул. Центральна, 43 щодо надання їй 

статусу особи, що проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського, 

керуючись статтею 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні», статтями 34, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати громадянці Шип Тетяні Іванівні, 1961 р. н., яка зареєстрована та 

проживає з ***** року в с. Турички, вул. *****, статус особи, яка проживає в 

населеному пункті (с. Турички), якому надано статус гірського відповідно до 

Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

1.1. У разі зміни місця проживання громадянки Шип Тетяни Іванівни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту Турич- 

ківського старостинського округу Владислава Пловайка . 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 41 

Про бронювання військовозобов’язаних, 

що є працівниками Тур’є-Реметівської 

сільської ради та її виконавчих органів 

 
 

У зв’язку з військовою агресією Російської Федерації проти України, 

введеного воєнного стану в Україні Указом   Президента України № 64/2022 

від 24.02.2022 року, оголошенням загальної мобілізації Указом Президента 

України №69/2022 від 24.02.2022 року, введенням в дію Указом Президента 

України №70/2022 від 24.02.2022 року Зведеного плану територіальної 

оборони України, з метою безперебійного функціонування органу місцевого 

самоврядування – Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчих органів, а 

також підприємств, установ і організацій комунальної власності сільської 

ради, що безпосередньо забезпечується здійсненням відповідальними 

працівниками ради та її виконавчих органів на постійній основі щоденно 

повноважень відповідно до статті 15, 16, 19 Закону України «Про оборону 

України», статті 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану», на 

підставі абзацу вісімнадцятого частини 3 статті 3, статей 23, 24, 25 Закону 

України «Про мобілізаційну підготовку та мобілізацію», керуючись частиною 

3 статті 35 Закону України №Про військовий обов’язок і військову службу», 

статтею 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. На період воєнного стану, для повноцінного функціонування Тур’є- 

Реметівської сільської ради та її виконавчих органів, а також підприємств, 

установ і організацій комунальної власності сільської ради, здійснення 

наданих законодавством України повноважень, забронювати за Тур’є- 

Реметівською сільською радою військовозобов’язаних, що є її відповідаль- 

ними працівниками на постійній основі Тур’є-Реметівської сільської ради та її 

виконавчих органів згідно списку, що додається (Додаток 1). 

2. На виконання постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання 

бронювання військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного 



стану» від 03 березня 2022 р. №194 (в редакції постанови Кабінету Міністрів 

України від 7 березня 2022 р. №218) затвердити за встановленою формою 

список (Додаток 2) військовозобов’язаних, що є відповідальними працівни- 

ками на постійній основі Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчих та 

обґрунтування (Додаток 3) пропозицій щодо бронювання. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення виконкому 

№ 41 від 18.03.2022 р. 

 

СПИСОК 

заброньованих за Тур’є-Реметівською сільською радою 

військовозобов’язаних, що є відповідальними працівниками на постійній 

основі Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчих органів 

 

 

 

 

 
№ 

з/ 

п 

 

 

 

 
Прізвище, 

ім’я та по 

батькові 

 

 

 

 
Рік 

народже 

ння 

 

 

 

 

Займана 

посада 

 

 

Військов 

е звання, 

військово- 

облікова 

спеціальні 

сть 

 

Найменуван 

ня та адреса 

органу 

державної 

влади, іншо 

го держав 

ного органу, 

підприємств 

а, установи, 

організації 

Назва територі- 

ального центру та 

соціальної під- 

тримки (за місцем 

розташування 

органу державної 

влади, іншого дер 

жавного органу, 

підприємства, 

установим, органі- 

зації, 
підприємства) 

1 Король 

Володимир 

Іванович 

1968 Заступник 

сільського 

голови з питань 

діяльності 

виконавчих 

органів влади 

сержант Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

2 Цубина Іван 

Іванович 

1966 Староста Віль- 

шинківського 

старостинського 

округу 

сержант Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

3 Кметич Іван 

Іванович 

1975 Староста Тур’я 

Бистрянського 

старостинського 

округу 

 Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

4 Цапик 

Владислав 

Йосипович 

1976 Начальник 

відділу освіти, 

молоді та 

спорту 

рядовий Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

5 Мацо Іванна 

Іванівна 

1976 Начальник 

ЦНАП Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради 

рядовий, 

молодший 

сержант 

Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

6 Панін Степан 

Анатолійович 

1965 Завідувач 

господарства 

господарського 

відділу 

молодший 

сержант 

Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

7 Пловайко 

Владислав 

Михайлович 

1963 Староста 

Туричківського 

старостинського 

округу 

 Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 



8 Шикула Юрій 

Михайлович 

1966 Староста Тур’я 

Пасіцького 

старостинського 

округу 

 Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

9 Тем’янинець 

Василь 

Васильович 

1983 Господарський 

відділ, водій 

 Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

10 Копанич 

Олександр 

Васильович 

1989 Начальник 

відділу 

містобудування, 

архітектури, 

військового 

обліку та 

цивільного 

захисту 

 Тур’є- 

Реметівська 

сільська 

рада 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради Михайло БІГАН 



Додаток 3 

до рішення виконкому 

№ 41 від 18.03.2022 р. 

 

ОБГРУНТУВАННЯ ПРОПОЗИЦІЙ 

щодо бронювання військовозобов’язаних, яким надається 

відстрочка від призову на військову службу під час мобілізації та на 

воєнний час в органі місцевого самоврядування – Тур’є-Реметівській 

сільській раді Ужгородського району 

 

У зв’язку з військовою агресією Російської федерації проти України, на 

підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони України, відповідно 

до пункту 20 частини першої статті 106 Конституції України, Закону України 

«Про правовий режим воєнного стану» Указом Президента України № 64/2022 

від 24.02.2022 року в Україні введено воєнний стан із 05 години 30 хвилин 24 

лютого 2022 року строком на 30 діб та запроваджено військовому 

командуванню разом із органами місцевого самоврядування здійснювати 

передбачені Законом України «Про правовий режим воєнного стану» заходи і 

повноваження, необхідні для забезпечення оборони України, захисту безпеки 

населення та інтересів держави із створенням ради оборони органами 

місцевого самоврядування. 

З метою забезпечення оборони держави, підтримання бойової і 

мобілізаційної готовності Збройних Сил України та інших військових 

формувань, на підставі пропозиції Ради національної безпеки і оборони 

україни, відповідно до частини другої статті 102, пунктів 1, 17, 20 частини 

першої статті 106 Конституції України, Указом Президента України № 

69/2022 від 24.02.2022 року в Україні оголошено провести загальну 

мобілізацію призов військовозобов’язаних, резервістів та залучення 

транспортних засобів для забезпечення потреб Збройних Сил України із 

забезпеченням органами місцевого самоврядування здійснення ряду дій, 

визначених пунктом 8 зазначеного Указом Президента України № 69/2022. 

З метою забезпечення оборони держави, відповідно до законів України 

«Про оборону України» та «Про основи національного спротиву» Указом 

Президента України № 70/2022 від 24.02.2022 року введено в дію з 23.00 

години 24 лютого 2022 року терміном на 90 діб Зведений план територіальної 

оборони України, згідно якого військовому командуванню разом з органами 

місцевого самоврядування в межах повноважень зобов’язано запровадити та 

здійснити передбачені Зведеним планом територіальної оборони України 

відповідні заходи. 

Стаття 8 Закону України «Про правовий режим воєнного стану» 

передбачає надання відповідним органам місцевого самоврядування 

повноважень, необхідних для відведення загрози, відсічі збройної агресії та 

забезпечення національної безпеки, усунення загрози небезпеки державній 

незалежності України, її територіальній цілісності, а також темчасове, 



зумовлене загрозою, запроваджувати та здійснювати заходи правового 

режиму воєнного стану. 

Статтею 15 Закону України «Про оборону України» передбачено 

виконавчим органам сільських, селищних, міських рад у галузі оборонної 

роботи здійснювати відповідну діяльність. 

Статтею 36 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» до 

відання виконавчих органів сільських, селищних, міських рад належать 

делеговані повноваження в галузі оборонної роботи, серед яких є: сприяння 

організації призову громадян на військову службу з призовом, а також їх 

мобілізації; організація та участь у здійсненні заходів, пов’язаних з 

мобілізаційною та цивільним виконувати Зведений план Територіальної 

оборони України та виконання наданих законодавством України відповідних 

повноважень, припинить можливість фінансування соціальних виплат та 

заробітної плати, оплати закупівель робіт і послуг, оскільки, у цих 

працівників є повноваження на право першого підпису фінансово- 

господарських документів із використанням електронно-цифрового підпису 

для казначейського обслуговування місцевого бюджету в умовах воєнного 

часу. 

На пошук і заміну даних працівників Тур’є-Реметівської сільської ради 

щодо яких надається пропозиція по бронюванню іншими особами, яких наразі 

не маємо, і які були б підготовлені та мали відповідну професійну підготовку 

з відповідністю кваліфікаційно-освітнім вимогам до займаних посад з 

можливість невідкладно приступити і виконувати усі повноваження 

працівників у Тур’є-Реметівській сільській раді потрібен час, якого в умовах 

воєнного часу у Тур’є-Реметівській сільській територіальній громаді не має 

можливості. 

До того ж, працівники Тур’є-Реметівської сільської ради щодо яких 

надається пропозиція по бронюванню не мають вкрай значущої для Збройних 

сил України військово-облікової спеціальності та військової підготовки, а 

також не брали участь ні в Антитерористичній операції на Сході або в 

бойових діях та не зараховані до військового оперативного резерву, тому, 

найбільш корисними для держави в умовах воєнного часу дані працівники 

будуть при виконанні ними повноважень в Тур’є-Реметівській сільській раді 

для забезпечення повноцінного функціонування даного органу місцевого 

самоврядування та ради оборони сільської ради до складу якої вони входять 

по обороні України, захисту безпеки населення та інтересів держави. 

Постановою Кабінету Міністрів України «Деякі питання бронювання 

військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» від 03 

березня 2022 р. № 194 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 

березня 2022 р. № 218) передбачено бронювання військовозобов’язаних за 

органами державної влади, іншими державними органами, а також 

підприємствами, організаціями, установами, які задовольняють потреби 

Збройних Сил України, інших військових формувань, населення. 

На підставі наведеного та надання можливості Тур’є-Реметівській 

сільській раді та її виконавчому комітету, а також комунальним 



підприємствам, установам та організаціям Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади, повноцінно функціонувати внаслідок виконання 

працівниками їх безпосередніх повноважень щодо яких надається пропозиція 

по бронюванню, переконливо просимо здійснити бронювання цих 

працівників, які зазначені в додатку за формою, передбаченою Постановою 

Кабінету Міністрів України «Деякі питання бронювання 

військовозобов’язаних в умовах правового режиму воєнного стану» від 03 

березня 2022 р. № 194 (в редакції постанови Кабінету Міністрів України від 7 

березня 2022 р. № 218), що безумовно забезпечить безперебійне виконання 

даним органом місцевого самоврядування Зведеного плану територіальної 

оборони України та виконання наданих на період воєнного часу 

законодавством України відповідних повноважень цим працівникам органу 

місцевого самоврядування в повному обсязі. 

При розгляді питання бронювання запропонованих Тур’є-Реметівською 

сільською радою працівників у разі необхідності нами на Вашу вимогу може 

бути подана детальна інформація про конкретні повноваження та конкретні 

види і обсяги виконання мобілізаційних завдань (замовлень) в Тур’є- 

Реметівській сільській раді відносно кожного із запропонованих до 

бронювання працівників. 

З вірою і надією на відсіч і перемогу Державою України агресії 

Російської Федерації 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради Михайло БІГАН 



Додаток 2 

до рішення виконкому 

№ 41 від 18.03.2022 р. 
 

ПРОПОЗИЦІЇ 

щодо бронювання військовозобов’язаних, яким 

надається відстрочка від призову на військову службу 

під час мобілізації та на воєнний час 

Тур’є-Реметівська сільська рада 
(найменування органу державної влади, іншого державного органу) 

 

 

 

 

 
№ 

п/ 

п 

 

 

 

 

Прізвище, ім’я 

та по батькові 

 

 

 

 
Рік 

народ 

ження 

 

 

 

 

 
Займана посада 

 

 

Військове 

звання, 

військово- 

облікова 

спеціаль- 

ність 

 
Найменування та 

адреса органу 

державної влади, 

іншого 

державного 

органу, 

підприємства, 

установи, 

організації 

Назва 

територіального 

центру та соціаль- 

ної підтримки (за 

місцем розташу- 

вання органу дер- 

жавної влади, іншо 

го державного 

органу, підприєм- 

ства, установи, 

організації, 
підприємства) 

 
 

Назва 

територіального 

центру та соціаль- 

ної підтримки (за 

місцем перебування 

військовозобов’яза- 

ного на військовому 

обліку) 

 

 
Код 

ЄДРПОУ 

Тур’є- 

Реметівсь- 

кої 

сільської 

ради 

1 Король 

Володимир 

Іванович 

1968 Заступник сільського го- 

лови з питань діяльності 

виконавчих органів влади 

Сержант 

113281 А 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 



 

2 Цубина Іван 

Іванович 

1966 Староста 

Вільшинківського 

старостинського округу 

Сержант 

869182 А 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 

3 Кметич Іван 

Іванович 

1975 Староста Тур’я 

Бистрянського 

старостинського округу 

Рядовий, 

790 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 

4 Цапик 

Владислав 

Йосипович 

1976 Начальник відділу освіти, 

молоді та спорту 

Рядовий, 

9010 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 

5 Мацо Іванна 

Іванівна 

1976 Начальник відділу 

«ЦНАП» Тур’є-Реметів- 

ської сільської ради 

Рядовий, 

молодший 

сержант 

879 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 

області 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 

6 Панін Степан 

Анатолійович 

1965 Завідувач господарського 

відділу 

Молодший 

сержант 

790 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 



 

     Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 

Закарпатської 
області 

   

7 Пловайко 

Владислав 

Михайлович 

1963 Староста Туричківського 

старостинського округу 

Старший 

лейтенант 

0210003 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 
Закарпатської 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 

8 Шикула Юрій 

Михайлович 

1982 Староста Тур’я 

Пасіцького 

старостинського округу 

Солдат 

901074-А 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 
Закарпатської 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 

9 Копанич 

Олександр 

Васильович 

1989 Начальник відділу місто- 

будування, архітектури, 

військового обліку та 

цивільного захисту 

Старший 

спожежник 

967 

Тур’є-Реметівсь- 

ка сільська рада, 

вул. Тканка, 1, с. 

Тур’ї Ремети, 

Ужгородського 

району 
Закарпатської 

Перше відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

Друге відділення 

Ужгородської 

РТЦК та СП 

04351280 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради Михайло БІГАН 



 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї Ремети № 42 

Про внесення змін до «Програми розвитку 

земельних відносин та охорони земель на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021-2023 роки» 
 

З метою підвищення ефективності використання земельних ділянок, 

формування земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення кількісних 

та якісних характеристик земель, а також віднесення таких земельних ділянок 

до певних категорій, розглянувши пропозиції постійної депутатської комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, керуючись, статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Земельним кодексом України, Законом України 

«Про землеустрій», пунктом 7 розділу «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про Державний земельний кадастр», Постановою Кабінету 

Міністрів України від 23.05.2012 року № 513 «Про затвердження Порядку 

проведення інвентаризації земель» із внесеними до нього змінами, постанови 

Кабінету Міністрів України від 11.03.2022 № 252 «Деякі питання формування 

та виконання місцевих бюджетів у період воєнного стану», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Внести зміни до Програми розвитку земельних відносин та охорони 

земель на території Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки (далі 

– Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити бюджетні 

асигнування на реалізацію заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 18.03.2022 року № 42 
 

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території 

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

 

ВСТУП 

Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки (далі – Програма) 

розроблена згідно із Земельним та Бюджетним кодексами України, Законами 

України «Про землеустрій», «Про охорону земель», «Про оцінку земель», 

«Про Державний земельний кадастр», з метою здійснення заходів для 

створення ефективного механізму регулювання земельних відносин та 

управління земельними ресурсами, раціонального використання та охорони 

земель, розвитку ринку землі та ведення Державного земельного кадастру. 

Результатом виконання Програми має стати підвищення ефективності 

раціонального використання земель Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Разом із зростанням інвестиційного та виробничого потенціалів землі як 

самостійного фактора економічного зростання буде завершено здійснення 

більш важливих заходів і завдань, необхідних для подальшого розвитку 

земельних відносин, гарантування права власності та права користування на 

землю Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

1. Мета Програми 

Основною метою Програми є: 

- здійснення заходів для створення ефективного механізму регулювання 

земельних відносин та управління земельними ресурсами, раціонального 

використання та охорони земель, розвитку ринку землі; 

- забезпечення ефективного використання земельних ресурсів, 

створення оптимальних умов для суттєвого збільшення соціального, 

інвестиційного і виробничого потенціалів землі, зростання її економічної 

цінності. 

 

2. Основні завдання програми 

У Програмі визначені основні завдання проведення земельної реформи. 

Програма має сприяти активізації процесу загального розвитку 

земельних відносин та докорінно поліпшити охорону земельних ресурсів 

Тур’є-Реметівської сільської ради зокрема: 

- підвищити ефективність використання земельних ресурсів; 

- здійснити раціоналізацію (оптимізацію) землекористування та 

створити інвестиційно-привабливе і стале землекористування; 

- збільшити надходження від платежів за землю до сільського бюджету; 

- забезпечити сприятливі умови для планового і сталого розвитку 

території Тур’є-Реметівської сільської ради та ефективного господарювання 

на землі; 



- здійснювати розвиток інфраструктури ринку землі, що дасть змогу 

вирішувати питання продажу несільськогосподарських земель та прав на 

них з урахуванням ринкових тенденцій, удосконалити економічний 

механізм функціонування й регулювання ринку землі та створення 

прозорої інформаційної бази для цього. 

 

3. Основні заходи з реалізації Програми: 

1. Проведення аналізу стану використання та охорони земель на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Виготовлення проєктної документації щодо встановлення меж 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Проведення інвентаризації земель усіх форм власності. 

4. Розробка проєктів землеустрою щодо встановлення (зміни) меж 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Запровадження ефективних механізмів ринку землі, у тому числі 

проведення земельних торгів у формі аукціону. 

6. Проведення робіт з нормативно-грошової оцінки земель населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

7. Проведення експертно-грошових оцінок земельних ділянок що 

підлягають продажу. 

8. Виготовлення проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності. 

9. Виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянок комунальної власності. 

10. Розроблення проєктів землеустрою щодо встановлення меж 

прибережних захисних смуг для забезпечення раціонального використання 

природоохоронної території з режимом обмеженої господарської 

діяльності. 

4. Очікувані результати 

Реалізація Програми дозволить досягти сталого розвитку 

землекористування, зокрема: 

- удосконалити земельні відносини у населених пунктах на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- привести землевпорядну документацію у відповідність до вимог 

чинного законодавства; 

- враховувати державні, громадські і приватні інтереси при здійсненні 

землеустрою на місцевому рівні; 

- створити умови розвитку екологічного та інвестиційно-привабливого 

землекористування; 

- збільшити надходження від платежів за землю до бюджету; 

- створити дієву систему захисту прав власності на землю; 

- збільшити виділення земельних ділянок під будівництво і 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд. 
 

5. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми буде здійснюватися у межах бюджетних 

призначень, передбачених сільським бюджетом та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством. 



№ п/ 

п 
Назва 2021 2022 2023 Всього: 

 

1. 
Розроблення проєктів землеус- 

трою щодо відведення земельних 

ділянок комунальної власності 

 

25 000 

 

25 000 

 

25 000 

 

75000 

 

2. 
Виготовлення технічної докумен- 

тації на земельні ділянки із земле- 

устрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних 

ділянок комунальної власності 

 
 

15 000 

 
 

15 000 

 
 

15 000 

 
 

45000 

3. Інвентаризація земельних ділянок 60 000 120 000 180 000 360000 

 

4. 
Виготовлення технічної докумен- 

тації з проведення нормативної 

грошової оцінки земель населених 

пунктів 

 

75000 

 

300000 

 

25000 

 

150000 

 

5. 
Виготовлення технічної докумен- 

тації із землеустрою щодо встанов- 

лення (зміни) меж населених 

пунктів 

 

75000 

 

75 000 

 

0 

 

150000 

6 Комплекс землевпорядних та зем- 

леоціночних робіт з підготовки до 

продажу земельних ділянок кому- 

нальної власності або прав на них 

на земельних торгах 

 

25000 

 

25000 

 

25000 

 

75000 

 Всього: 275000 560000 270000 1105000 

 

6. Організація та контроль за виконанням Програми 

Координація виконання Програми покладається на відділ земельних 

відносин та екології. 

З урахуванням виділених на виконання Програми коштів щорічно 

уточнюються цільові показники, обсяги робіт, організовується оформлення 

бюджетних заявок і відповідних договорів на конкурсній основі з її 

виконавцями. 

Відділ земельних відносин та екології Тур’є-Реметівської сільської ради 

у разі необхідності вносить пропозиції щодо коригування заходів і завдань 

Програми для внесення їх в установленому порядку на розгляд сільської ради. 

 

 
 

Керуючий справами 

(секретар) виконавчого комітету Михайло БІГАН 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

 

 

 
 

Назва Програми Програма розвитку земельних відносин 

сільської територіальної громади на 2021- 

2023 роки 

Підстава для розробки 

Програми 

Земельний  та Бюджетний кодекси 

України, Закони України «Про земле- 

устрій», «Про оцінку земель», «Про 

Державний земельний кадастр» 

Ініціатор розроблення 
Програми 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 
сільської ради 

Розробник Програми Відділ земельних відносин та екології 

Термін реалізації Програми 2021 - 2023 роки 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

Програм) 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської ради, 

обласний бюджет 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

1105,0 тис. гривень 

Кошти сільського бюджету та 

інші джерела, не заборонені 

законодавством 

1105,0 тис. гривень 

Система організації контролю 

за виконанням 

Постійна комісія з питань земельних 

відносин, природокористування, плану- 

вання території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

18 березня 2022 року Тур’ї  Ремети № 43 

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 від 15 лютого 2022 року) 

 

07557000000 
(код бюджету) 

Відповідно до статей 28, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 23 Бюджетного кодексу України, 

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 «Про внесення 

змін до Типової програмної класифікації видатків та кредитування місцевого 

бюджету”, рішення обласної ради від 28.02.2022 № 563 «Про внесення змін 

до рішення обласної ради від 23.12.2021 №527 «Про обласний бюджет на 

2022 рік» (зі змінами від 16.02.2022)», виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2022 рік: 

доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів, 

спрямування залишку коштів по спеціальному фонді сільської територіальної 

громади на початок 2022 року від надходжень відшкодування втрат 

сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва), згідно з 

додатком 3.1 до цього рішення; 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення. 



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 

до цього рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на реалізацію 

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

5. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2022 рік згідно з 

додатком 5 до цього рішення. 

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

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності. 

 
 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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