
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Третя сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

30.12.2020 Тур’ї Ремети № 40 

 

Про внесення змін до рішення Тур’є- 

Реметівської сільської ради №16 від 

17.12.2020 року «Про затвердження 

структури виконавчих органів Тур’є- 

Реметівської сільської ради, загальної 

чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів на 2021 рік» 

 

Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови 

Девіцької Н.П., керуючись частиною першою статті 11, пунктом 5 частини 1 

статті 26, пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54, 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради №16 від 

17.12.2020 року «Про затвердження структури виконавчих органів Тур’є- 

Реметівської сільської ради, загальної чисельності апарату ради та її 

виконавчих органів на 2021 рік», виклавши додаток 1 до рішення в новій 

редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної 

комісії – Лоскій І.І.). 

 
 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 
Структура 

Додаток 1 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

від 30.12.2020 року № 40 

та загальна чисельність апарату ради 

та її виконавчих органів 

 

№ 

з/п 

Найменування посад, структурних підрозділів Кількість 

штатних 

одиниць 

Примітка 

1.1. Апарат сільської ради 

1. Сільський голова 1  

2. Секретар сільської ради 1  

3. Перший заступник сільського голови 1  

4. Заступник сільського голови з питань діяльності 
виконавчих органів ради 

1  

5. Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету сільської ради 

1  

6. Староста 7  

7. Спеціаліст з питань цивільного захисту, пожеж- 

ної та техногенної безпеки Тур’є–Реметівської 

сільської ради 

1  

8. Прибиральниця 1  

 ВСЬОГО 14  

1.2. Відділи апарату Тур’є-Реметівської сільської ради без статусу 

юридичної особи 

1. Відділ документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян 
 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст 3  

 - провідний спеціаліст 1  

 ВСЬОГО 5  

2. Відділ правової та кадрової роботи 

 - Заступник керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету сільської ради, начальник 

відділу 

1  

 - головний спеціаліст 2  

 - провідний спеціаліст 1  

 ВСЬОГО 4  

3. Відділ земельних відносин та екології 
 - Начальник відділу 1  

 - спеціаліст І категорії 1  



 - спеціаліст ІІ категорії 1  

 ВСЬОГО 3  

4. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою 
 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст 1  

 ВСЬОГО 2  

5. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 
 - Начальник відділу 1  

 - державний реєстратор 2  

 - адміністратор 7  

 - спеціаліст І категорії 1  

 ВСЬОГО 11  

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

 - головний спеціаліст 2  

 ВСЬОГО 3  

7. Господарський відділ 
 - Начальник відділу 1  

 - підсобні робітники 5  

 ВСЬОГО 6  

 РАЗОМ: 48  

1.3. Самостійні структурні підрозділи Тур’є-Реметівської сільської ради 

зі статусом юридичної особи 

1. Фінансовий відділ 
 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст 1  

 - головний спеціаліст – бухгалтер 1  

 ВСЬОГО 3  

2. Відділ освіти, молоді та спорту 
 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст з питань дошкільної та 
початкової освіти 

1  

 - головний спеціаліст з питань загальної 
(середньої) освіти 

1  

 - головний спеціаліст з питань, сім’ї молоді та 
спорту 

1  

 - провідний спеціаліст з організаційної роботи 1  

 - методист відділу освіти 1  

 - головний спеціаліст із проведення публічних 
закупівель 

1  

 Централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту 

 - головний бухгалтер 1  



 - спеціаліст І категорії – (економіст) 1  

 - спеціаліст ІІ категорії – бухгалтер 3  

 - діловод 1  

 ВСЬОГО 13  

1.4. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я 

 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст 1  

 - головний спеціаліст –бухгалтер 1  

 ВСЬОГО 3  

1.5. Служба у справах дітей 

 - Начальник служби 1  

 - головний спеціаліст 2  

 ВСЬОГО 3  

1.6. Відділ культури та туризму 

 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст 1  

 - головний спеціаліст –бухгалтер 1  

 ВСЬОГО 3  

 РАЗОМ: 25  

 ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ: 73  

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Третя сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

30.12.2020 Тур’ї Ремети № 41 

Про зміну засновника, назв, проведення 

змін до установчих документів та прийняття 

у комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської ради навчальних закладів, 

розміщених на території Тур’я-Реметівської 

сільської ради, засновником яких є 

Перечинська районна рада Закарпатської 

області 

 

Відповідно до Господарського кодексу України, законів України «Про 

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

керуючись ст. 25, 26, 59, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі рішення Ужгородського районної ради Закарпатської 

області від 29.12.2020 р. № 48 «Про вихід зі складу засновників навчальних 

закладів розміщених на території Тур’я-Реметівської сільської ради, 

засновником яких є Перечинська районна рада Закарпатської області», наказу 

сектору освіти Перечинської районної державної адміністрації від 24.12.2020 

р. №106 «Про вихід зі складу засновників Тур’я Полянська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Перечинського району Закарпатської області та Поляно- 

Гутянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Увійти до складу засновників навчальних закладів, розміщених на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради, засновником яких є Перечинська 

районна рада Закарпатської області, згідно з переліком (додається). 

2. Внести зміни в найменування закладів освіти у в зв’язку із зміною 

засновника. 



3. Уповноважити начальника відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради забезпечити внесення змін до установчих 

документів, здійснення всіх відповідних реєстраційних дій відповідно до 

вимог законодавства щодо юридичних осіб, зазначених в пункті 1 даного 

рішення. 

4. Прийняти безоплатно у комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської ради навчальні заклади, об’єкти нерухомості, а також закріплене за  

ними індивідуально визначене майно, розміщені на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради, засновником яких є Перечинська районна рада 

Закарпатської області, зазначені в пункті 1 даного рішення. 

5. Визначити, що юридичні особи, об’єкти нерухомості та 

індивідуально визначене майно, зазначені в пункті 4 даного рішення, 

приймаються зі збереженням їх цільового призначення та зобов’язанням не 

відчужувати у приватну власність. 

6. Доручити Тур’є-Реметівському сільському голові утворити комісію з 

приймання-передачі навчальних закладів у комунальну власність Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

7. Віднести до сфери управління відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради вказані у пункті 1 даного рішення заклади 

освіти. 

8. Визначити балансоутримувачем майна, зазначеного в пункті 4 

даного рішення, відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

9. Балансоутримувачу: 

8.1. Зарахувати на баланс майно, зазначене в пункті 4 даного рішення, 

та внести відповідні зміни до бухгалтерського обліку; 

8.2. Підготувати документи для оформлення та реєстрації, в 

установленому законом порядку, права комунальної власності територіальної 

громади в особі Тур’є-Реметівської сільської ради на об’єкти нерухомості, 

зазначені в пункті 4 даного рішення. 

9. Прийом-передачу завершити до 31 грудня 2020 року. 

10. Фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

передбачити кошти на утримання юридичних осіб та об’єктів нерухомості, 

що приймаються. 

11. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійні 

комісії з гуманітарних питань (голова постійної комісії – Воронич Л.М.) та з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (голова постійної комісії – Чомоляк Л.М.). 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

від 30.12.2020 року № 41 

Перелік навчальних закладів, розміщених на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради, засновником яких є Перечинська 

районна рада Закарпатської області 
 

№ 

з/п 

Код за 

ЄДРПОУ 

Найменування 

1 26463370 Тур’я-Реметівський дошкільний навчальний заклад 
Перечинського району Закарпатської області 

2 26463306 Турицький дошкільний навчальний заклад 

3 26463329 Раківський дошкільний навчальний заклад 

4 26463401 Тур’я-Пасіцький дошкільний навчальний заклад 

5 26463341 Порошківський дошкільний навчальний заклад 

6 38699712 Порошківський дошкільний навчальний заклад загального 

розвитку «Зерновське» с. Порошково Перечинського району 

Закарпатської області 

7 26463312 Тур’я-Полянський дошкільний навчальний заклад 

8 37916709 Поляно-Гутянський дошкільний навчальний заклад 

9 26463364 Тур’я-Бистрянський дошкільний навчальний заклад 

10 26463252 Вільшинківський НВК ЗОШ І-ІІ ступенів – дошкільний 

навчальний заклад Перечинського району Закарпатської 

області 

11 37916688 Присліпська загальноосвітня школа І ступеня 

12 37916583 Липовецька загальноосвітня школа І ступеня 

13 37916714 Мокрянська загальноосвітня школа І ступеня 

14 26463186 Турицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського 
району Закарпатської області 

15 26463128 Туричківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Перечинського району Закарпатської області 

16 26463237 Раківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського 
району Закарпатської області 

17 26463192 Тур’я Полянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Перечинського району Закарпатської області 

18 26463217 Поляно-Гутянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 
Перечинського району Закарпатської області 

19 26463223 Тур’я Бистрянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів 

Перечинського району Закарпатської області 

20 26463275 Тур’я Пасіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Перечинського району Закарпатської області 

21 26463298 Порошківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 
Перечинського району Закарпатської області 



22 26395645 Тур’я-Реметівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів 

Перечинського району Закарпатської області 
 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Третя сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

30.12.2020 Тур’ї Ремети № 42 
 
 

Про безоплатне прийняття до комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради 

об’єктів спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, міста 

Перечинського району 

Відповідно до вимог Господарського кодексу України, статей 25, 26, 

60, пункту 10 розділу V Прикінцевих та перехідних положень Закону 

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

передачу об’єктів права державної та комунальної власності», постанови 

Кабінету Міністрів України №1482 «Про передачу об’єктів права державної 

та комунальної власності» із змінами, рішення сорок восьмої сесії VII 

скликання №716 від 10.11.2020 року «Про передачу майна спільної 

комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського 

району Закарпатської області в комунальну власність територіальних 

громад», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

10. Прийняти безоплатно до комунальної власності Тур’є-Реметівської 

 

(загальна площа 284 кв.м.). 

11. Закріпити майно, зазначене в пункті 1 цього рішення на праві 

оперативного управління за комунальною установою Центр надання 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради; код ЄДРПОУ 30157550. 

12. Прийняти безоплатно до комунальної власності Тур’є-Реметівської 

сільської ради майновий комплекс КСП «ТУРпрес», який розташований за 

адресою місто Перечин, вулиця Ужгородська, 93 (загальна площа 1245 кв.м.). 

сільської ради нежитлові приміщення (Перечинський районний 

територіальний центр соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), які розташовані за адресою місто Перечин, провулок Ужанський, 5 



13.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

 

Чомоляк Л.М.). 

 
 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова постійної комісії – 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Третя сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

30.12.2020 Тур’ї Ремети № 43 

 
Про надання згоди на прийняття 

закладів культури та їх майна у 

комунальну власність Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

З метою забезпечення якісних культурних послуг на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради, керуючись Бюджетним Кодексом України, 

статтею 5 Закону України «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», статтями 25, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України від 

21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та комунальної 

власності», Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Надати згоду на безоплатне прийняття закладів культури, їх майна та 

їх бібліотечних фондів із спільної власності територіальних громад сіл 

Перечинського району у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської 

ради, а саме: 

- бібліотеку-філію с. Тур’ї Ремети, 

- бібліотеку-філію с. Порошково 

- бібліотеку-філію с. Тур’я Поляни 

- бібліотеку-філію с. Полянської Гути 

- бібліотеку-філію с. Тур’я Бистра 

- бібліотеку-філію с. Тур’я Пасіка 

- бібліотеку-філію с. Раково 

- бібліотеку-філію с. Туриця 

- бібліотеку-філію с. Турички 

- бібліотеку-філію с. Вільшинки 

- бібліотеку-філію с. Мокра 

2. Рекомендувати Перечинській районній державній адміністрації 

здійснити заходи щодо передачі вказаних у пункті 1 цього рішення закладів 

та їх майна до 01 січня 2021 року. 



3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на на постійні 

комісії з гуманітарних питань (голова постійної комісії – Воронич Л.М.) та з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (голова постійної комісії – Чомоляк Л.М.). 

 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Третя сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

30.12.2020 Тур’ї Ремети № 44 

 

Про затвердження Положення 

про відділ правової та кадрової 

роботи апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

Відповідно до статей 26, 42, 59, 73 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення можливостей само- 

представництва в суді органів державної влади, органів влади Автономної 

Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших юридичних осіб 

незалежно від порядку їх створення», з метою забезпечення ефективного 

здійснення повноважень посадовими особами місцевого самоврядування, 

покладених на них завдань, обов’язків та повноважень, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити положення про відділ правової та кадрової роботи 

апарату Тур’є-Реметівської сільської ради (додаток 1). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова постійної комісії – Яцик О.Д.). 

 
 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

від 30.12.2020 року № 44 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ правової та кадрової роботи апарату Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

І. Загальні положення. 

1.1. Відділ правової та кадрової роботи апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради (далі − Відділ) є структурним підрозділом виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.2. Утворення, реорганізація, ліквідація Відділу, затвердження 

Положення про Відділ, внесення змін та доповнень до нього є виключною 

компетенцією Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.3. Відділ утворений з метою: 

1.3.1. Координації питань юридичного забезпечення Тур’є- 

Реметівської сільської ради, виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради, його структурних підрозділів, та посадових осіб, кадрового 

забезпечення діяльності посадових осіб виконавчих органів виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, їх структурних підрозділів, 

керівників підприємств, закладів, інших юридичних осіб, засновником яких 

є Тур’є-Реметівська сільська рада; 

1.3.2. Організації правової роботи, забезпечення контролю за 

додержан-ням вимог актів законодавства, інших нормативно-правових 

актів, в тому числі, виданих Тур’є-Реметівською сільською радою, її 

виконавчим комітетом, сільським головою, посадовими особами 

виконавчих органів виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

та їх структурних підрозділів у процесі виконання покладених на них 

завдань і функцій; 

1.3.3. Здійснення захисту прав та інтересів Тур’є-Реметівської 

сільської ради у порядку самопредставництва у судах (самопредставництво 

юридичної особи); 

1.3.4. Своєчасного та ефективного застосування чинних правових 

норм при здійсненні повноважень виконавчими органами сільської ради, 

виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради, їх структурними 

підрозділами та посадовими особами; 

1.3.5. Виконання функцій уповноваженого підрозділу з питань 

запобігання та виявлення корупції у діяльності посадових осіб виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, його структурних підрозділів. 

1.4. Відділ підзвітний і підконтрольний Тур’є-Реметівській сільській 

раді, її виконавчому комітету, підпорядкований сільському голові (особі, 

яка здійснює його повноваження). 



1.5. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Законами України: «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про запобігання корупції», «Про 

очищення влади», «Про інформацію», «Про звернення громадян», «Про 

доступ до публічної інформації», «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо розширення можливостей 

самопредставництва в суді органів державної влади, органів влади 

Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування, інших 

юридичних осіб незалежно від порядку їх створення», іншими законами 

України, актами Президента України, постановами і розпорядженнями 

Кабінету Міністрів України, рішеннями Тур’є-Реметівської сільської ради 

та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського голови та цим 

Положенням. 

1.6. У процесі службової діяльності відповідно до покладених на 

нього завдань, функцій та повноважень відділ взаємодіє з органами 

державної влади, з іншими органами місцевого самоврядування, 

посадовими особами виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради, 

посадовими особами виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради, його структурних підрозділів, постійними комісіями Тур’є- 

Реметівської сільської ради, постійними та тимчасовими комісіями і 

робочими групами, з підприємствами установами, організаціями та 

закладами усіх форм власності, з об’єднаннями громадян та окремими 

громадянами з питань, що входять до компетенції відділу. 

ІІ. Структура та організація роботи відділу. 

2.1. Відділ очолює заступник керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету сільської ради - начальник відділу правової та 

кадрової роботи апарату Тур’є-Реметівської сільської ради, який 

призначається на посаду та звільняється з посади сільським головою, 

відповідно до вимог законодавства про службу в органах місцевого 

самоврядування та трудового законодавства України. 

2.2. Інші працівники відділу призначаються на посаду та звільняються 

з посади сільським головою, відповідно до вимог законодавства про службу 

в органах місцевого самоврядування та трудового законодавства України. 

2.3. Начальник та всі працівники Відділу є посадовими особами 

місцевого самоврядування. 

2.4. Начальник відділу несе персональну відповідальність за 

виконання покладених цим Положенням завдань, функцій та повноважень. 

2.5. Начальник відділу розподіляє обов’язки між посадовими особами 

відділу. Обов’язки та повноваження посадових осіб відділу випливають із 

завдань, функцій та повноважень, покладених на відділ цим Положенням. 

2.6. Усі посадові особи відділу діють у межах повноважень, 

визначених їх посадовими інструкціями, що затверджуються сільським 

головою. 

2.7. На посади начальника та інших посадових осіб відділу можуть 

бути призначені особи, які у повній мірі відповідають вимогам Закону 



України «Про службу в органах місцевого самоврядування» та мають 

відповідний рівень кваліфікації. 

2.8. У разі відсутності начальника відділу з поважних причин 

(хвороба, відпустка, відрядження тощо), виконання його обов'язків 

відповідним розпорядженням сільського голови, тимчасово покладається на 

одного з посадових осіб відділу відповідно до розподілу посадових 

обов’язків. 

ІІІ. Основні функції та завдання відділу. 

3.1. Основними функціями відділу є: 

3.1.1. Правове та кадрове забезпечення діяльності Тур’є-Реметівської 

сільської ради, її виконавчого комітету, посадових осіб виконавчих органів 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, структурних 

підрозділів його апарату під час виконання покладених на них законом 

завдань та функцій; 

3.1.2. Здійснення захисту прав та інтересів Тур’є-Реметівської 

сільської ради у порядку самопредставництва у судах (самопредставництво 

юридичної особи); 

3.1.3. Здійснення захисту прав та інтересів виконавчого комітету 

Тур’є- Реметівської сільської ради та її структурних підрозділів у порядку 

самопредставництва у судах (самопредставництво юридичної особи); 

3.1.4. Здійснення захисту прав та інтересів сільського голови, як 

посадової особи Тур’є-Реметівської сільської ради в судах; 

3.1.5. Захист прав та законних інтересів Тур’є-Реметівської сільської 

ради, виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, сільського 

голови в інших органах під час розгляду та вирішення правових питань і 

спорів; 

3.1.6. Забезпечення реалізації державної політики з питань кадрової 

роботи та служби в органах місцевого самоврядування у виконавчому 

комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради та його структурних підрозділів; 

3.1.7. Організація та проведення конкурсного відбору на заміщення 

вакантних посад (тимчасово вакантних посад) у виконавчому комітеті 

Тур’є-Реметівської сільської ради та його структурних підрозділів, 

керівників виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради; 

3.1.8. Організація заходів з підвищення рівня професійної 

компетентності посадових осіб місцевого самоврядування (керівників 

виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради, посадових осіб 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради та його 

структурних підрозділів; 

3.1.9. Забезпечення організаційно-методичної роботи з питань 

кадрового забезпечення у виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської 

сільської ради та його структурних підрозділів; 

3.1.10. Документальне оформлення вступу на службу в органи 

місцевого самоврядування, її проходження та припинення у виконавчому 

комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради та його структурних підрозділів; 

3.2. Основними завданнями відділу є: 



3.2.1. Участь у розробленні проектів нормативно-правових та 

індивідуально-правових актів Тур’є-Реметівської сільської ради, її 

виконавчого комітету; 

3.2.2. Участь у підготовці висновків та пропозицій щодо внесення змін 

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

сільського голови чи їх скасування (втрата чинності), у зв’язку із змінами у 

законодавстві або їх виданням (прийняттям) з порушенням норм чинного 

законодавства; 

3.2.3. Підготовка та надання у встановленому законом порядку 

юридичних висновків з питань до проектів рішень Тур’є-Реметівської 

сільської ради, її виконавчого комітету, розпоряджень сільського голови, що 

відносяться до компетенції відділу; 

3.2.4. Надання юридичної допомоги з правових питань постійним 

депутатським комісіям Тур’є-Реметівської сільської ради, депутатам Тур’є- 

Реметівської сільської ради, членам виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради, посадовим особам виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради та його структурних підрозділів; 

3.2.5. За дорученням сільського голови надання юридичної допомоги 

з правових питань підприємствам, установам, закладам та іншим 

юридичним особам, засновником яких є Тур’є-Реметівської сільська рада, 

на підставі відповідних письмових звернень, поданих у встановленому 

законом порядку; 

3.2.6. Здійснення захисту прав та інтересів Тур’є-Реметівської 

сільської ради у порядку самопредставництва у судах (самопредставництво 

юридичної особи); 

3.2.7. Здійснення захисту прав та інтересів виконавчого комітету 

Тур’є- Реметівської сільської ради та його структурних підрозділів у 

порядку самопредставництва у судах (самопредставництво юридичної 

особи); 

3.2.8. Здійснення захисту прав та інтересів сільського голови як 

посадової особи Тур’є-Реметівської сільської ради в судах; 

3.2.9. Захист прав та законних інтересів Тур’є-Реметівської сільської 

ради, виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, сільського 

голови в інших органах під час розгляду правових питань і спорів; 

3.2.10. Проведення претензійно-позовної роботи, спрямованої на 

захист прав та законних інтересів Тур’є-Реметівської сільської ради, 

виконавчого комітету та його структурних підрозділів, сільського голови (у 

разі надання до відділу повного переліку документів, необхідних для 

виконання зазначеної роботи); 

3.2.11. Надання правової оцінки проектам договорів, контрактам з 

керівниками підприємств, установ, закладів та інших юридичних осіб, 

засновником яких є Тур’є-Реметівської сільська рада, що укладаються 

сільським головою від імені Тур’є-Реметівської сільської ради та/або її 

виконавчого комітету; 



3.2.12. Розгляд заяв та звернень громадян з питань, що відносяться до 

компетенції відділу; 

3.2.13. Виконання інших завдань та функцій, що покладаються 

Законами України, підзаконними нормативними та правовими актами, в 

тому числі актами локальної дії, на юридичну службу; 

3.2.14. Виконання інших доручень сільського голови; 

3.2.15. Здійснення контролю за дотриманням посадовими особами 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради та його 

структурних підрозділів, керівниками виконавчих органів Тур’є- 

Реметівської сільської ради, вимог Закону України «Про запобігання 

корупції», інших нормативно-правових актів з питань служби в органах 

місцевого самоврядування; 

3.2.16. Планування напрямку роботи з кадрами у виконавчому 

комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради та його структурних підрозділах; 

3.2.17. Участь у підготовці та оформленні пропозицій щодо внесення 

змін до структури та штатного розпису виконавчих органів Тур’є- 

Реметівської сільської ради, виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради та його структурних підрозділів; 

3.2.18. Надання методичної допомоги та здійснення контролю за 

розробленням посадових інструкцій посадових осіб виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради та його структурних підрозділів, 

керівникам виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради 

(юридичним особам); 

3.2.19. Підготовка проектів розпоряджень сільського голови, проектів 

рішень Тур’є-Реметівської сільської ради та її виконавчого комітету з 

питань, що входять до компетенції відділу; 

ІV. Посадові особи відділу мають право: 

4.1. Одержувати в установленому порядку від посадових осіб 

виконавчих органів виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради, структурних підрозділів, виконавчих органів Тур’є-Реметівської 

сільської ради, підприємств, установ та організацій, що перебувають у 

комунальній власності, інформацію, документи, відомості та матеріали, 

необхідні для виконання покладених на відділ завдань і функцій; 

4.2. Брати участь у нарадах, інших організаційних та практичних 

заходах з питань юридичного забезпечення діяльності; 

4.3. Залучати науковців, експертів та консультантів для опрацювання 

окремих питань організації юридичного забезпечення, а також спеціалістів 

інших виконавчих орган Тур’є-Реметівської сільської ради, комунальних 

підприємств, установ, закладів Тур’є-Реметівської сільської ради для 

вирішення питань, що належать до компетенції відділу, в установленому 

законом порядку; 

4.4. Ініціювати скликання нарад з питань, що належать до компетенції 

відділу; брати участь у пленарних засіданнях сесій Тур’є-Реметівської 

сільської ради, засіданнях постійних комісій сільської ради, засіданнях 



виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, у нарадах та 

засіданнях консультативних та дорадчих органів тощо; 

4.5. Здійснювати захист прав та інтересів Тур’є-Реметівської сільської 

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

структурних підрозділів у порядку самопредставництва у судах (само- 

представництво юридичної особи); 

4.6. Здійснювати захист прав та інтересів сільського голови, як 

посадової особи Тур’є-Реметівської сільської ради в судах; 

4.7. Здійснювати захист прав та законних інтересів Тур’є-Реметівської 

сільської ради, виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, 

сільського голови в інших органах під час розгляду правових питань і 

спорів; 

4.8. Покладання на відділ, функцій, завдань, обов’язків та 

повноважень, не передбачених цим Положенням та таких, що не 

відносяться до компетенції відділу, не допускається. 

V. Відповідальність. 

5.1. Відповідальність посадових осіб відділу передбачена чинним 

законодавством України, цим Положенням та їх посадовими інструкціями, 

що розроблюються, погоджуються та затверджуються у порядку, що 

встановлений цим Положенням. 

5.2. Посадові особи відділу, відповідно до чинного законодавства 

України, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, 

кримінальної або цивільно-правової відповідальності. 

5.3. Відповідальність посадових осіб відділу настає у разі 

невиконання або неналежного виконання ними обов’язків та функцій, що 

визначені законодавством України, іншими підзаконними нормативно- 

правовими актами, їх посадовими інструкціями та цим Положенням. 

5.4. Притягнення посадових осіб відділу до відповідальності 

здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

VІ. Прикінцеві положення. 

6.1. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться відповідним 

рішенням Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Третя сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

30.12.2020 Тур’ї Ремети № 45 

 
Про призначення в. о. завідувача 

комунального закладу «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради» 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про бібліотеки та бібліотечну справу», з метою 

забезпечення організації надання бібліотечних послуг жителям громади, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Погодити призначення в. о. завідувача комунального закладу 

«Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» Гулик Аліну 

Василівну за строковим трудовим договором до дня призначення 

завідувача. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з гуманітарних питань (голова постійної комісії – Воронич Л.М.). 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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