
 
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 46 

 

Про затвердження Положень 

про відділи апарату Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

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

самоврядування в Україні», 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 документообігу, організаційної, 

інформаційної роботи та звернень громадян апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради згідно з додатком № 1 (додається). 

2. Затвердити положення про відділ бухгалтерського обліку та 

фінансової звітності апарату Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з 

додатком № 2 (додається). 

3. Затвердити положення про відділ житлово-комунального 

господарства, транспорту та благоустрою апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради згідно з додатком № 3 (додається). 

4. Затвердити положення про відділ земельних відносин та екології 

апарату Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з додатком № 4 (додається). 

5. Затвердити Положення про відділ «Центр надання адміністративних 

послуг» апарату Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з додатком № 5 та 

Регламент відділу «Центр надання адміністративних послуг» апарату Тур’є- 

Реметівської сільської ради згідно з додатком № 6 (додаються). 

6. Затвердити положення про господарський відділ Тур’є-Реметівської 

сільської ради згідно з додатком № 7 (додається). 

7. 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 02.02.2021 року № 46 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ документообігу, організаційної, інформаційної 

роботи та звернень громадян апарату Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян 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 у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

України, актами Президента України, Кабінету Міністрів України, іншими 

нормативно – правовими актами України, Регламентом та рішеннями 

сільської ради, рішеннями виконавчого комітету, розпорядженнями 

сільського голови та цим Положенням. 

1.4. Структура, чисельність працівників і штатний розпис відділу 

встановлюється сільським головою та затверджується сільською радою. 

1.5. Відділ підпорядковується керуючому справами виконавчого 

комітету сільської ради. 

1.6. Положення про відділ затверджується рішенням сесії сільської ради 

за поданням керуючого справами виконавчого комітету сільської ради. 

 

2. Основні завдання відділу 

Відділ створюється для документування, організаційно – технічного та 

кадрового забезпечення діяльності виконавчого комітету, його апарату та 

виконання ним повноважень, визначених чинним законодавством, у т.ч. 

делегованих повноважень органів виконавчої влади з таких основних 

напрямків: 

2.1. Здійснення організаційного, інформаційного та аналітичного 

забезпечення діяльності виконавчого комітету, сільського голови, сприяння 

взаємодії і зв’язків з територіальною громадою. 

2.2. Документування діяльності виконавчого комітету. 

2.3. Організація діловодства, забезпечення єдиного порядку роботи з 

документами в апараті виконавчого комітету відповідно до чинних правил. 

2.4. Забезпечення технічного контролю за строками проходження і 

виконання службових документів. 

2.5. Підготовка проектів розпоряджень сільського голови, що належать 

до компетенції відділу, а також редагування текстів усіх розпоряджень 

сільського голови і перевірка їх проектів вимогам Інструкції з діловодства. 



2.6. Ведення архівної справи в апараті виконавчого комітету. 

2.7. Надання методичної допомоги в організації роботи з питань, що 

належать до компетенції відділу, структурним підрозділам виконавчого 

комітету. 

2.8. Здійснення контролю за дотриманням чинних правил роботи з 

документами у структурних підрозділах виконавчого комітету. 

2.9. Здійснює контроль за своєчасним розглядом пропозицій, заяв і скарг 

громадян, які надійшли до виконавчого комітету. 

2.10. Проводить аналіз письмових і усних звернень громадян, готує 

матеріали та регулярно інформує сільського голову про стан цієї роботи. 

 

3. Функції відділу 

Відділ відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1. Самостійно або з іншими структурними підрозділами апарату 

виконавчого комітету сільської ради перевіряє за дорученням сільського 

голови додержання на території ради виконання рішень сесії сільської ради, 

рішень виконкому, розпоряджень сільського голови. 

3.2. Опрацьовує і подає керуючому справами виконавчого комітету 

проекти планів роботи виконавчого комітету, забезпечує контроль за їх 

виконанням. 

3.3. Здійснює організаційне забезпечення засідань виконавчого комітету, 

а також нарад, що проводяться сільським головою, його заступниками з 

питань діяльності виконавчих органів. 

3.4. Готує аналітичні, інформаційні та інші матеріали з організаційних 

питань, що розглядаються керуючим справами виконавчого комітету. 

3.5. За дорученням керуючим справами виконавчого комітету розробляє 

проекти рішень, розпоряджень міського голови з організаційних питань. 

3.6. Бере участь у підготовці звітів виконавчого комітету про виконання 

делегованих повноважень органів виконавчої влади. 

3.7. Бере участь у здійсненні у встановленому порядку організаційного 

забезпечення виборів та референдумів на території ТГ. 

3.8. Забезпечує функціонування системи постійного моніторингу 

громадсько – політичних настроїв населення та оцінки суспільно – 

політичної ситуації на території ТГ. 

3.9. Організовує і здійснює в установленому порядку ведення 

діловодства в апараті виконкому. Розробляє і вносить проект Інструкції з 

питань діловодства в апараті, інших структурних підрозділах виконавчого 

комітету. 

3.10. Здійснює прийом, попередній перегляд, реєстрацію, облік, 

передачу за призначенням, зберігання, пошук документів, що надходять до 

виконавчого комітету, видачу інформації стосовно строків їх проходження. 

3.11. Забезпечує в установленому порядку реєстрацію заяв, скарг та 

пропозицій, що надійшли до виконавчого комітету. 

3.12. Веде роз’яснювальну роботу щодо прийому громадян сільським 

головою і його заступниками. 



3.13. Отримує від структурних підрозділів та інших служб інформації 

(довідки, пояснення, інші матеріали), що стосуються розгляду заяв, скарг та 

пропозицій громадян. 

3.14. Здійснює підготовку проектів розпоряджень сільського голови, 

інших документів виконавчого комітету, їх реєстрацію, видає копії та витяги 

з утворюваних виконавчим комітетом документів. 

3.15. Забезпечує спільно з іншими підрозділами апарату виконавчого 

комітету технічну підготовку засідань виконкому, консультативних, 

дорадчих та інших допоміжних органів, служб і комісій, утворюваних 

сільським головою, а також заходів, які проводяться сільським головою. 

3.16. Здійснює друкування, копіювання, тиражування та розсилання 

документів виконавчого комітету, сільського голови. 

3.17. Доводить у визначені строки до відділів та служб виконавчого 

комітету, підприємств, установ та організацій рішення виконавчого комітету, 

розпорядження сільського голови, документи виконкому. 

3.18. Здійснює постановку документів на контроль та формує картотеку 

контрольованих документів. 

3.19. Забезпечує технічний контроль за строками виконання документів, 

у т.ч. за своєчасним вирішенням питань, порушених у зверненнях громадян. 

Систематично інформує сільського голову про хід їх виконання, факти 

порушення виконавської дисципліни. 

3.20. Забезпечує подання виконавцями інформації про хід виконання 

документів у зазначені в контрольній картці строки, зняття документів із 

контролю після закриття їх до справи та формує картотеку виконаних 

документів. Готує інформаційно – аналітичні довідки про хід та підсумки 

виконання документів. 

3.21. Здійснює контроль за своєчасним виконанням рішень виконавчого 

комітету, розпоряджень, доручень сільського голови. Систематично готує 

інформаційно – аналітичні довідки про їх виконання. 

3.22. Складає зведену номенклатуру справ апарату виконкому, 

забезпечує виконання єдиного порядку відбору, обліку, збереження, 

опрацювання та використання документів, які утворюються в діяльності 

апарату виконавчого комітету та передачі їх до архівного відділу. 

3.23. Здійснює методичне керівництво щодо організації роботи з 

документами у структурних підрозділах виконавчого комітету, надає 

практичну і методичну допомогу відділам та іншим службам виконавчого 

комітету. 

3.24. Виконує інші функції, що випливають з покладених на відділ 

завдань. 

 

4. Організація роботи відділу 

4.1. Відділ очолює начальник. У разі його відсутності його обов’язки 

виконує один із спеціалістів відділу. 

4.2. Начальник та інші працівники відділу призначається на посаду та 

звільняється з посади розпорядженням сільського голови. 



4.3. Структура та чисельність працівників відділу визначається штатним 

розписом апарату виконкому, що затверджується рішенням сесії сільської 

ради в межах граничної чисельності, фонду заробітної плати працівників і 

видатків на утримання апарату виконавчого комітету. 

4.4. Організація роботи відділу здійснюється відповідно до вимог 

Регламенту виконавчого комітету, Інструкції з діловодства, інших 

нормативно – правових та розпорядчих документів. 

4.5. Робота відділу планується помісячно на основі плану роботи 

виконавчого комітету, доручень сільського голови, функцій відділу. Плани 

роботи затверджуються керуючим справами виконавчого комітету сільської 

ради. 

4.6. Службові обов’язки визначаються посадовими інструкціями, які 

затверджуються керуючим справами виконавчого комітету сільської ради за 

поданням начальника відділу. 

4.7. Діловодство відділу ведеться згідно з номенклатурою справ апарату 

виконавчого комітету. 

 

5. Права відділу 

Відділ має право: 

5.1. Вносити на розгляд сільського голови проекти рішень виконавчого 

комітету, розпоряджень сільського голови, доповідні записки з питань, що 

належать до компетенції відділу. 

5.2. Вивчати стан діловодства у структурних підрозділах виконавчого 

комітету і вимагати виконання встановлених правил роботи із документами. 

5.3. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у 

випадках порушення встановленого порядку роботи з документами. 

5.4. Одержувати необхідну інформацію, а в разі потреби – відповідні 

документи від структурних підрозділів виконавчого комітету для вирішення 

питань, пов’язаних з виконанням покладених на відділ завдань. 

5.5. Повертати виконавцям документи та вимагати їх доопрацювання у 

випадках порушення встановленого порядку. 

5.6. Використовувати систему зв’язку і комунікацій, що існують у 

виконавчому комітеті. 

 

6. Відповідальність 

6.1. 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. 

6.2. Посадові особи відділу, відповідно до чинного законодавства 

України, можуть бути притягнуті до дисциплінарної, адміністративної, 

кримінальної або цивільно-правової відповідальності. 

6.3. 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. 

6.4. Притягнення посадових осіб відділу до відповідальності 

здійснюється виключно у порядку, передбаченому чинним законодавством 

України. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 2 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 46 

 

Положення 

про відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності апарату 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності Тур’є- 

Реметівської сільської ради є виконавчим органом сільської ради, 

підзвітним і підконтрольним раді, підпорядкованим сільському голові, 

секретарю сільської ради, заступнику сільського голови, які координують 

діяльність відділу відповідно до розподілу обов’язків, а з питань здійснення 

делегованих повноважень підконтрольний відповідним органам виконавчої 

влади. 

1.2. Відділ здійснює свою діяльність відповідно до цього Положення. 

1.3. В своїй діяльності відділ керується Конституцією України, Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Бюджетним кодексом 

України, Податковим кодексом України, іншими законами, Постановами 

Верховної Ради і Кабінету Міністрів України, наказами Мінфіну, іншими 

нормативно-правовими документами, що регламентують бюджетні 

відносини і фінансово-господарську діяльність бюджетної установи, 

розпорядженнями сільського голови, а також цим Положенням. 

Чисельність працівників відділу затверджується сесією сільської ради 

згідно штатного розпису. 

 

2. Основні завдання відділу 

Відділ відповідно до повноважень виконує такі завдання: 

2.1. Забезпечує ведення бухгалтерського обліку фінансово-господарської 

діяльності бюджетних установ та складання звітності. 

2.2. Забезпечує відображення у документах достовірної та у повному 

обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, 

необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями 

(асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) 

ресурсами. 

2.3. Забезпечує дотримання бюджетного законодавства при взятті 

бюджетних зобов'язань, своєчасного подання на реєстрацію таких 

зобов'язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних 

зобов'язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у 

бухгалтерському обліку та звітності. 

2.4. Забезпечує контроль за наявністю і рухом майна, використанням 

фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до 

затверджених нормативів і кошторисів. 



2.5. Вживає заходів щодо запобігання виникненню негативних явищ у 

фінансово-господарській діяльності, виявлення і мобілізація внутрішньо- 

господарських резервів; 

2.6. Забезпечує здійснення методичного керівництва та контролю за 

дотриманням вимог законодавства з питань ведення бухгалтерського обліку, 

складення фінансової та бюджетної звітності у бюджетних установах, які 

підпорядковані виконавчому комітету сільської ради. 

 

3. Відділ відповідно до покладених на нього завдань та в межах 

3.1. Веде бухгалтерський облік відповідно до національних положень 

(стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також інших 

нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку, в тому 

числі з використанням уніфікованої автоматизованої системи 

бухгалтерського обліку та звітності. 

3.2. Складає на підставі даних бухгалтерського обліку фінансову та 

бюджетну звітність, а також державну статистичну, зведену та іншу 

звітність (декларації) в порядку, встановленому законодавством. 

3.3. Здійснює поточний контроль за: 

- дотриманням бюджетного законодавства при взятті бюджетних 

зобов'язань, їх реєстрації в органах Державного казначейства та здійсненням 

платежів відповідно до взятих бюджетних зобов'язань; 

- правильністю зарахування та використання власних надходжень 

виконавчого комітету сільської ради; 

- веденням бухгалтерського обліку, складенням фінансової та бюджетної 

звітності, дотриманням бюджетного законодавства та національних 

положень (стандартів) бухгалтерського обліку в державному секторі, а також 

інших нормативно-правових актів щодо ведення бухгалтерського обліку 

бухгалтерськими службами бюджетних установ, які підпорядковані 

виконавчому комітету; 

3.4. Своєчасно подає звітність; 

3.5. Своєчасно та у повному обсязі перераховує податки і збори 

(обов'язкові платежі) до відповідних бюджетів; 

3.6. Забезпечує дотримання вимог нормативно-правових актів щодо: 

- використання фінансових, матеріальних (нематеріальних) та 

інформаційних ресурсів під час прийняття та оформлення документів щодо 

проведення господарських операцій; 

- інвентаризації необоротних активів, товарно-матеріальних цінностей, 

грошових коштів, документів, розрахунків та інших статей балансу. 

3.7. Проводить аналіз даних бухгалтерського обліку та звітності, у тому 

числі зведеної звітності, щодо причин зростання дебіторської та 

кредиторської заборгованості, розробляє та здійснює заходи щодо стягнення 

дебіторської та погашення кредиторської заборгованості, організовує та 

проводить роботу з її списання відповідно до законодавства. 

3.8. Забезпечує: 



- дотримання порядку проведення розрахунків за товари, роботи та 

послуги, що закуповуються за бюджетні кошти; 

- достовірність та правильність оформлення інформації, включеної до 

реєстрів бюджетних зобов'язань та бюджетних фінансових зобов'язань; 

- повноту та достовірність даних підтвердних документів, які 

формуються та подаються в процесі казначейського обслуговування; 

- зберігання, оформлення та передачу до архіву оброблених первинних 

документів та облікових регістрів, які є підставою для відображення у 

бухгалтерському обліку операцій та складення звітності, а також звітності. 

3.9. Бере участь у роботі з оформлення матеріалів щодо нестачі, 

крадіжки грошових коштів та майна, псування активів. 

3.10. Розробляє та забезпечує здійснення заходів щодо дотримання та 

підвищення рівня фінансово-бюджетної дисципліни її працівників. 

3.11. Здійснює заходи щодо усунення порушень і недоліків, виявлених 

під час контрольних заходів, проведених державними органами, що 

уповноважені здійснювати контроль за дотриманням вимог бюджетного 

законодавства. 

3.12. Організація бухгалтерського обліку реалізується за такими 

складовими: 

• облік видатків; 

• облік грошових коштів на рахунках установи; 

• облік розрахунків по заробітній платі ; 

• облік розрахунків з бюджетом та позабюджетними соціальними 

фондами; 

• облік розрахунків у порядку планових платежів; 

• облік розрахунків з підзвітними особами; 

• облік розрахунків з іншими дебіторами і кредиторами; 

• облік необоротних активів; 

• облік запасів та МШП; 

• облік результатів виконання кошторису; 

• складання і подання звітності до відповідних органів; 

• організація проведення інвентаризації; 

• організація контролю за фінансово-господарською діяльністю 

установи; 

• організація забезпечення бухгалтерського обліку; 

• організація розвитку бухгалтерського обліку. 

3.13. Здійснює обробку персональних даних працівників установи та 

інших фізичних осіб, які надали згоду на таку обробку, виключно з метою 

забезпечення реалізації податкових відносин, відносин у сфері 

бухгалтерського обліку, фінансової та бюджетної звітності, звітності до 

органів Пенсійного фонду України, іншої звітності, що містить персональні 

дані, а також внутрішніх документів установи з питань реалізації визначених 

законодавством прав та обов’язків у сфері трудових правовідносин і 

соціального захисту. Забезпечує захист персональних даних фізичних осіб, 

які обробляються. 



3.14. Здійснює передачу персональних даних третім особам відповідно 

до Закону України «Про захист персональних даних» та в межах виконання 

законодавства, пов’язаного з веденням бухгалтерського обліку та наданням 

звітності. 

4. Покладення на відділ обов'язків, що не належать або 

виходять за межі його компетенції не допускається. 

 

5. Права відділу та його працівників, обов’язки працівників відділу 

 

5.1. Відділ бухгалтерського обліку та звітності має право: 

5.1.1. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

організації роботи відділу. 

5.1.2. Одержувати від структурних підрозділів та підвідомчих 

бюджетних установ необхідні відомості, довідки та інші матеріали, а також 

пояснення до них; 

5.1.3. Не приймати до виконання і оформлення документів за 

операціями, які порушують діюче законодавство і встановлений порядок 

приймання, оприбуткування, зберігання та витрачання грошових коштів, 

обладнання, матеріальних і інших цінностей. 

5.1.4. Встановлювати обґрунтовані вимоги до порядку оформлення і 

подання до відділу структурними підрозділами виконавчого комітету 

сільської ради первинних документів для їх відображення у бухгалтерському 

обліку, а також здійснювати контроль за їх дотриманням. 

5.1.5. Надавати сільському голові пропозиції про притягнення до 

відповідальності осіб, які є винними у недоброякісному оформленні і 

складанні документів, несвоєчасній передачі їх для відображення на 

рахунках бухгалтерського обліку та відображенні в документах 

недостовірної інформації. 

5.1.6. Представляти виконавчий комітет сільської ради в установленому 

порядку з питань, що відносяться до компетенції відділу, в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, фондах 

загальнообов'язкового державного соціального страхування, підприємствах, 

установах та організаціях незалежно від форми власності; 

5.1.7. Вносити сільському голові пропозиції щодо удосконалення 

порядку ведення бухгалтерського обліку, складення звітності, здійснення 

поточного контролю, провадження фінансово-господарської діяльності; 

5.1.8. Здійснення зв’язку з іншими установами та організаціями з питань, 

що відносяться до компетенції відділу. 

5.1.9. Вказівки відділу з бухгалтерського обліку та звітності в межах 

функцій, що визначені даним Положенням, є обов’язковими до виконання 

підрозділами виконавчого комітету сільської ради. 

 

5.2. Працівники Відділу мають право: 

5.2.1. Користуватися правами і свободами, які гарантуються громадянам 

України Конституцією та законами України. 



5.2.2. На повагу особистої гідності, справедливого і шанобливого 

ставлення до себе з боку керівників, співробітників і громадян. 

5.2.3. На своєчасну оплату праці залежно від займаної посади, якості, 

досвіду та стажу роботи. 

5.2.4. На здорові, безпечні та належні для високопродуктивної роботи 

умови праці. 

5.2.5. На соціальний і правовий захист. 

5.2.6. Брати участь у розгляді питань і прийнятті рішень у межах своїх 

повноважень. 

5.2.7. Вимагати затвердження керівником чітко визначеного обсягу 

службових повноважень за посадою. 

5.2.8. Користуватися іншими правами відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

5.3. Працівники Відділу зобов'язані: 

5.3.1. Дотримуватися Конституції України, законів та інших актів 

законодавства України. 

5.3.2. Працювати чесно і сумлінно, своєчасно і точно виконувати 

розпорядження, накази, доручення керівництва, використовувати весь 

робочий час для продуктивної праці, додержуватися трудової дисципліни, 

вимог нормативних актів про охорону праці, дбайливо ставитися до майна 

ради громади та її виконавчих органів. 

5.3.3. Вживати заходів для негайного усунення причин та умов, що 

перешкоджають або ускладнюють нормальне виконання функціональних 

обов'язків. 

5.3.4. Підвищувати продуктивність праці, знати Конституцію України, 

законодавство з питань місцевого самоврядування, державної служби, 

розгляду пропозицій, заяв і скарг громадян. 

5.3.5. Утримувати своє робоче місце в чистоті, дотримуватися 

установленого порядку зберігання матеріальних цінностей, документів, 

оргтехніки, здійснювати економію енергетичних ресурсів, додержуватися 

чистоти в адміністративній будівлі. 

Поводити себе гідно, додержуватися моральних і етичних правил у взаємо- 

відносинах із співробітниками та відвідувачами. 

5.3.6. Дотримуватися прав і свобод людини і громадянина. 

5.3.7. Постійно вдосконалювати організацію своєї роботи, підвищувати 

професійну кваліфікацію. 

5.3.8. Проявляти ініціативність, творчість у роботі. 

5.3.9. Дотримуватись обмежень, передбачених законодавством, щодо 

служби в органах місцевого самоврядування. 

5.3.10. Підтримувати авторитет ради громади та її виконавчих органів. 

5.3.11. Зберігати державну таємницю, інформацію про громадян, що 

стали їм відомі у зв'язку з виконанням службових обов'язків, а також іншу 

інформацію, яка, згідно із законодавством, не підлягає розголошенню. 



5.3.12. Не допускати дій та бездіяльності, які можуть зашкодити 

інтересам місцевого самоврядування та держави. 

5.3.13. Проходити атестацію як посадові особи місцевого 

самоврядування відповідно до вимог чинного законодавства. 

5.3.14. Суворо дотримуватися вимоги щодо заборони паління в 

приміщеннях (на робочих місцях, у кабінетах та у місцях загального 

користування). 

5.3.15. Працівники виконують й інші обов'язки відповідно до чинного 

законодавства України. 

 
5.4. Посадовим особам органу місцевого самоврядування 

забороняється: 

5.4.1. Брати участь у діях, що суперечать національним інтересам 

України. 

5.4.2. Вчиняти дії, що можуть бути розцінені як використання свого 

службового становища в корисних цілях, а також дії, які, відповідно до 

чинного законодавства, вважаються корупційними. 

5.4.3. Виявляти всупереч інтересам справи, упередженість або 

прихильність до будь-якого підприємства, установи, організації, об'єднання 

громадян або конкретної особи. 

5.4.4. Приймати дарунки чи послуги від фізичних або юридичних осіб у 

зв'язку зі своєю службовою діяльністю. 

5.4.5. Брати участь у страйках. 

 

6. Керівництво відділу. 

6.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається та 

звільнюється з посади сільським головою на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою передбаченою законодавством України. 

6.2. Розподіл обов'язків між працівниками відділу здійснює начальник 

відділу за погодженням з головою сільської ради 

6.3. Кваліфікація та компетенція, зокрема, конкретні обов’язки та права 

начальника відділу визначаються цим Положенням. 

6.4. Начальник відділу безпосередньо підпорядкований сільському 

голові. 

6.5. Начальник відділу забезпечує якісне та своєчасне виконання 

покладених на Відділ завдань та доручень керівництва Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

6.6. Кваліфікаційні вимоги до посади начальника Відділу: 

- повна вища освіта відповідного напрямку за освітньо-кваліфікаційним 

рівнем спеціаліста, магістра. 

- стаж роботи за фахом у державній службі та в органах місцевого 

самоврядування не менше 3 років, або стаж роботи в інших сферах 

управління не менше 5 років. 



6.7. У разі тимчасової відсутності начальника відділу (відрядження, 

відпустки, тимчасової втрати працездатності тощо) – виконання його 

обов’язків покладається відповідно до розпорядження сільського голови. 

6.8. Начальник Відділу здійснює інші повноваження відповідно до 

Положення про Відділ, а також покладених на нього завдань окремими 

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

розпорядженнями сільського голови. 

 

7. Відповідальність 

7.1. Начальник і працівники відділу несуть персональну відповідальність 

за виконання покладених на відділ завдань та функцій згідно з 

законодавством. 

7.2. Працівник відділу, який не вжив передбачених цим Положенням 

заходів до усунення порушень законодавства, що призвели до негативних 

економічних наслідків, ущемлення прав і законних інтересів чи свободи 

громадянина, підприємства, установи, організації, несе відповідальність в 

установленому законодавством порядку. 

7.3. За порушення трудової та виконавчої дисципліни працівники 

відділу притягуються до відповідальності згідно з чинним законодавством 

України. 

 

8. Взаємодія відділу 

8.1. Під час своєї діяльності відділ взаємодіє із структурними 

підрозділами селищної ради, іншими органами державної влади, 

підприємствами, установами, організаціями різних форм власності в межах 

повноважень, передбачених цим Положенням. 

 

9. Прикінцеві положення. 

9.1. Відділ утримується за рахунок бюджету сільської ради. 

9.2. Керівництво сільської ради створює умови для нормальної роботи і 

підвищення кваліфікації працівників відділу, забезпечує їх приміщеннями, 

телефонним зв'язком, засобами оргтехніки, відповідно обладнаними місцями 

зберігання документів, а також законодавчими та іншими нормативними 

актами і довідковими матеріалами. 

9.3. Ліквідація і реорганізація відділу проводиться Тур’є-Реметівською 

сільською радою в порядку, встановленому чинним законодавством 

України. 

 
 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 3 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 46 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою апарату Тур’є-Реметівської сільської ради (надалі - відділ), 

утворюється рішенням сільської ради відповідно до Закону України «Про 

місцеве самоврядування у Україні». Відділ є структурним підрозділом 

апарату сільської ради, підзвітним і підконтрольним сільській раді, 

підпорядкованим виконавчому комітету сільської ради, сільському голові та 

безпосередньо за розподілом обов’язків заступнику сільського голови. 

1.2. Головною метою відділу є задоволення потреб територіальної 

громади через надання якісних і доступних послуг громадянам та юридичним  

особам. 

1.3. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, Законами 

України «Про засади запобігання і протидії корупції», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про службу в органах місцевого 

самоврядування», «Про звернення громадян», «Про доступ до публічної 

інформації», «Про благоустрій населених пунктів», «Про регулювання 

містобудівної діяльності», «Про житлово-комунальні послуги», «Про питну 

воду та питне водопостачання», «Про теплопостачання», нормативними 

документами, що стосуються державної служби, іншими законодавчими 

актами України, указами та розпорядженнями Президента України, 

постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що регулюють 

розвиток відповідної сфери управління, органів виконавчої влади вищого 

рівня, рішеннями сільської ради та виконавчого комітету, розпорядженнями 

сільського голови, Правилами благоустрою території Тур’є-Реметівської 

сільської об'єднаної територіальної громади, іншими нормативно-правовими 

актами, Типовою Інструкцією з діловодства у центральних органах 

виконавчої влади, іншими нормативно-правовими актами, а також цим 

Положенням. 

1.4. Службові обов'язки спеціалістів відділу визначаються посадовими 

інструкціями, які розробляються начальником відділу та затверджуються 

сільським головою. 

1.5. Ліквідація та реорганізація відділу здійснюється на підставі рішення 

сільської ради. 



2. СТРУКТУРА ВІДДІЛУ 

2.1. Відділ очолює начальник відділу, який призначається на посаду та 

звільняється з посади відповідно до розпорядження сільського голови у 

встановленому законодавством порядку. 

2.2. Загальна чисельність відділу становить – 2 штатних одиниць (шт. 

од.): начальник відділу – 1 (шт. од.); спеціаліст І категорії відділу – 1 (шт. 

од.). 

2.3. Кваліфікаційні вимоги начальника відділу: вища освіта відповідного 

професійного спрямування за освітньо-кваліфікаційним рівнем магістра, 

спеціаліста. Стаж роботи за фахом   у державній службі на керівних посадах 

не менше 3 років або стаж роботи за фахом в інших сферах не менше 5 років 

при необхідності, виходячи із виконання структурним підрозділом основних 

завдань та функцій. 

2.4. На період відпустки або на час відсутності начальника відділу його 

обов'язки виконує спеціаліст відділу відповідно до призначення сільського 

голови. 

2.5. Структура відділу, загальна чисельність працівників відділу та 

Положення про відділ затверджуються рішенням сільської ради. 

2.6. Порядок планування та контролю роботи відділу здійснюється 

начальником відділу. 

2.7. Працівники відділу безпосередньо підпорядковані та підзвітні 

начальнику відділу. 
 

3. КЕРІВНИЦТВО ВІДДІЛОМ 

3.1. Начальник відповідно до покладених на нього завдань: 

3.1.1. Здійснює керівництво діяльністю відділу, розподіляє обов'язки між 

працівниками відділу, очолює та контролює їх роботу. 

3.1.2. Забезпечує своєчасне та якісне виконання покладених на відділ 

завдань. 

3.1.3. Бере участь у пленарних засіданнях сільської ради, виконавчого 

комітету, постійних комісіях сільської ради та нарадах, семінарах, тренінгах, 

робочих групах, утворених сільською радою і виконавчим комітетом, 

сільським головою. 

3.1.4. У межах своєї компетенції видає доручення, організовує та 

здійснює підготовку проектів рішень сільського голови, виконавчого 

комітету та сільської ради, контролює їх виконання. 

3.1.5. В межах компетенції вносить пропозиції щодо структури відділу, 

визначає потреби і пріоритетні напрями підготовки, перепідготовки та 

підвищення кваліфікації відповідних працівників відділу. 

3.1.6. В межах визначеної компетенції забезпечує роботу з матеріалами 

та документами, що надходять на виконання до відділу. 

3.1.7. В межах компетенції разом із спеціалістами відділів виконавчого 

комітету ради забезпечує виконання доручень сільського голови та його 



заступників, керуючого справами, здійснює підготовку проектів поточних та 

перспективних планів роботи відділу. 

3.1.8. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів для їх поліпшення. 

3.1.9. У процесі виконання завдань, покладених на відділ, забезпечує 

співробітництво з іншими виконавчими органами та виконавчим комітетом 

ради, органами державної влади, органами місцевого самоврядування, 

представницькими органами, а також з підприємствами, установами, 

організаціями. 

3.1.10. Забезпечує роботу з ведення діловодства у відділі. 

3.1.11. Організовує, регулює та контролює своєчасний та якісний 

розгляд спеціалістами відділу звернень від органів державної влади, органів 

місцевого самоврядування, громадських об'єднань, підприємств, установ та 

організацій, громадян з напряму діяльності відділу, а також підготовку за 

результатами їх розгляду проектів відповідних рішень. 

3.1.12. В межах наданих повноважень організовує ділове листування з 

органами державної влади та органами місцевого самоврядування, 

підприємствами, установами та організаціями з питань, що належать до його 

компетенції. 

3.1.13. Зобов’язаний дотримуватись правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

3.1.14. Виконує разові оперативні доручення керівництва, готує по них 

інформацію або інші необхідні документи. 

3.1.15. Несе дисциплінарну відповідальність за невиконання, 

несвоєчасне або неналежне виконання функцій, покладених на відділ. 

3.1.16. Узгоджує з заступником сільського голови посадові інструкції 

спеціалістів відділу та положення про відділ. 

3.1.17. Одержує кореспонденцію, яка надходить у відділ, здійснює 

контроль за своєчасним опрацюванням документів у відділі, підготовлює 

пакет документів на розгляд сільському голові, заступнику та іншим 

посадовим особам. 

3.1.18. Начальник відділу повинен знати практику застосування чинного 

законодавства, інструкцію з діловодства, правила ділового етикету, правила 

та норми охорони праці та протипожежного захисту, основні принципи 

роботи на комп'ютері та відповідні програмні засоби, ділову мову, володіти 

державною мовою. 

4. ЗАВДАННЯ ТА ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ 

4.1. Основними завданнями відділу є: 

4.1.1. Управління об'єктами житлово-комунального господарства, що 

перебувають у комунальній власності сільської територіальної громади, 

забезпечення їх належного утримання та ефективної експлуатації. 

4.1.2. Внесення пропозицій до планів, програм економічного та 

соціального розвитку громади, програм, а також до планів підприємств, 

установ та організацій. 



4.1.3. Здійснення заходів щодо комплексного розвитку комунального 

господарства в сфері водопостачання, теплопостачання, водовідведення, 

дорожнього і зеленого господарства, розвитку транспорту і зв'язку. 

4.1.4. Здійснення контролю за дотриманням законодавства у сфері 

благоустрою та житлово-комунального господарства. 

4.1.5. Організація та виконання програм з благоустрою. 

4.1.6. Внесення пропозицій до програми соціально-економічного 

розвитку сільської територіальної громади з питань, віднесених до 

компетенції відділу. 

4.2. Відділ у відповідності з покладеними на нього завданнями: 

4.2.1. Укладає договори оренди комунального майна, яке знаходиться на 

балансі Тур’є-Реметівської сільської ради (як орендодавець), та контролює 

виконання договорів. 

4.2.2. Виступає організатором конкурсів з надання в оренду об'єктів 

комунальної власності. 

4.2.3. Веде облік нежилих приміщень, незалежно від форм власності, 

вносить пропозиції щодо використання таких приміщень. 

4.2.4. Вносить на розгляд сільської ради пропозиції щодо умов 

використання об'єктів комунальної власності, що приватизуються. 

4.2.5. Бере участь у проведенні обстеження стану нерухомого 

комунального майна (будівель, споруд, будинків та інше) 

4.2.6. Бере участь у прийнятті майна до комунальної власності сільської 

територіальної громади, відповідно до рішень сільської ради. 

4.2.7. Укладає договори щодо пайової участі в утриманні об’єкту 

благоустрою, контролює виконання таких договорів. 

4.2.8. Контролює виконання робіт, які здійснюються за рахунок коштів 

місцевого бюджету, реконструкції і ремонт об'єктів комунального 

господарства та соціально-культурного призначення, житлових будинків. 

4.2.9. Надає узгодження режиму роботи об’єктів торгівлі, ресторанного 

господарства та послуг, яке надається суб’єктом господарювання. 

4.2.10. Погоджує розміщення об’єкту торгівлі, сфери послуг, 

ресторанного господарства, виїзної (виносної) торгівлі. 

4.2.11. Складає протоколи про адміністративні правопорушення 

відповідно до чинного законодавства 

4.2.12. Забезпечує підготовку та приймає участь у засіданнях 

адміністративної комісії з оформленням справ про адміністративні 

правопорушення. 

4.2.13. Проводить роботу з розгляду звернень громадян та юридичних 

осіб, що належать до його компетенції (робота з листами, заявами, скаргами, 

контрольними картками). 

4.2.14. Веде моніторинг екологічної ситуації на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради; 

4.2.15. В межах повноважень, здійснює контроль за дотриманням норм 

природоохоронного законодавства підприємствами, установами, 



організаціями, що знаходяться на території Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади. 

4.2.16. Підготовлює ордери суб'єктам господарювання, фізичним особам 

на виконання ремонтних робіт на інженерних мережах на території сіл та 

земляних робіт. 

4.2.17. Виконує контроль за забезпеченням благоустрою автодоріг, 

тротуарів (технічний нагляд за станом доріг у різні пори року, утримання 

доріг, тротуарів у різні пори року); кладовищ, братських могил (прибирання 

із залученням громадськості, підприємств, установ, організацій), пляжів 

(утримання у належному стані згідно благоустрою); утримання зелених 

насаджень (обстеження зелених насаджень, підготовка схеми розташування, 

складання акту обстеження зелених насаджень, підготовка відповідного 

рішення виконавчого комітету, підготовка ордерів на видалення зелених 

насаджень). 

4.2.18. Здійснює контроль за колодязями громадського користування, які 

розташовані на території приватного сектору. 

4.2.19. Контролює: стан санітарного прибирання, збирання сміття і 

відходів та своєчасне їх вивезення; дотримання санітарно-екологічного стану 

та благоустрою територій ринків, малих архітектурних форм (кіосків, 

павільйонів, зупинок громадського транспорту, спортивних та дитячих 

майданчиків), які розташовані на території сіл; недопущення зберігання, 

складування на проїжджій частині вулиць, тротуарах, газонах, клумбах, 

площах, скверах, дворах будівельних матеріалів та побутового сміття, 

розклеювання оголошень, плакатів і афіш у не відведених для цього місцях; 

виконання графіку вивозу твердих побутових відходів та утримання 

майданчиків розташування контейнерів та прилеглої до них територій. 

4.2.20. Контролює утримання та обслуговування мереж зовнішнього 

освітлення (проведення інвентаризації зовнішнього освітлення щокварталу, 

згідно графіку) 

4.2.21. Розраховує договірні величини споживання електричної енергії. 

4.2.22. Розраховує потребу електроенергії, виконує звітність та облік 

спожитих енергоносіїв за відповідний звітний період (місяць, квартал, 

півріччя, рік), згідно до затверджених форм. 

4.2.23. Збирає показники спожитої електроенергії. 

4.2.24. Забезпечує здійснення у визначеному порядку надання 

інформації на виконання документів, які надійшли з вищих органів в 

електронному вигляді та на паперових носіях. 

4.2.25. Виступає організатором проведення електронних торгів об’єктів 

комунальної власності. 

4.2.26. Контролює діяльність підприємств, установ, організацій 

незалежно від форм власності, які розташовані на території сіл, та фізичних 

осіб з питань виконання ними рішень сільської ради та виконавчого комітету, 

розпоряджень сільського голови, вимог інших нормативних актів щодо 

дотримання благоустрою та санітарно-екологічного стану. 



4.2.27. Складає матеріали (протоколи, акти, попередження) за 

порушення Правил благоустрою сільської територіальної громади для 

притягнення винних осіб до адміністративної відповідальності у 

відповідності з вимогами статей Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

4.3. Інші повноваження відділу: 

4.3.1. В межах компетенції, вирішує питання організації місцевих 

ярмарків, встановлення зручного режиму роботи підприємств, що 

знаходяться в комунальній власності. 

4.3.2. Здійснює контроль за ефективним використанням майна 

комунальних підприємств. 

4.3.3. В межах компетенції контролює питання водопостачання, 

водовідведення, теплопостачання, поводження з твердими побутовими 

відходами. 

4.3.4. Організовує роботу комісій: щодо можливості прибудови; по 

обстеженню та визначенню стану зелених насаджень. 
 

5. ПРАВА ВІДДІЛУ 

5.1. Відділ має право: 

5.1.1. Діяти в межах повноважень, передбачених Законом України «Про 

місцеве самоврядування в Україні». 

5.1.2. Одержувати в установленому порядку від відділів виконавчого 

комітету, інших виконавчих органів сільської ради, підприємств, установ, 

організацій звітні дані, картографічні, інформаційні та довідкові матеріали, 

які необхідні для виконання покладених на відділ завдань та для виконання 

службових обов'язків. 

5.1.3. Інформувати сільського голову про покладення на відділ 

обов'язків, що виходять за межі компетенції відділу, а також про випадки 

неподання або несвоєчасного подання на вимогу відділу необхідних 

матеріалів посадовими особами виконавчого комітету, необхідних для 

вирішення доручених питань. 

5.1.4. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 

матеріали для підготовки проектів рішень виконавчого комітету та сільської 

ради. 

5.1.5. Залучати в установленому порядку, за погодженням з їх 

керівниками, відповідні організації та окремих працівників структурних 

підрозділів для розробки відповідних документів та виконання завдань, що 

стосується компетенції відділу. 

5.1.6. За дорученням сільського голови здійснювати перевірки з питань 

ефективного використання комунального майна підприємствами, установами 

і організаціями. 

5.1.7. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству 

України, необхідні для виконання завдань і функцій відділу, визначених цим 

Положенням. 



5.1.8. Покладання на відділ обов'язків, які не передбачені цим 

Положенням і не стосуються компетенції відділу, не допускається. 

5.1.9. Зміни і доповнення до даного Положення вносяться в порядку, 

встановленому для його прийняття. 

5.1.10. Припинення діяльності відділу здійснюється за рішенням Тур’є- 

Реметівської сільської ради або у встановленому порядку відповідно до 

вимог чинного законодавства. 

5.1.11. Виконавчий комітет сільської ради створює умови для 

ефективної праці працівників відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує 

їх окремими приміщеннями, обладнанням, телефонним зв'язком, оргтехнікою 

та необхідними матеріалами для виконання покладених на відділ завдань. 

 

6. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ВІДДІЛУ 

6.1. Режим роботи відділу виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради визначається відповідно до Правил внутрішнього трудового 

розпорядку. 

6.2. Начальник та працівники відділу несуть персональну 

відповідальність за невиконання, несвоєчасне або неналежне виконання 

обов'язків, покладених на відділ, в межах і порядку, визначеному чинним 

законодавством та посадовими інструкціями. 

6.3. Недотримання трудової та виконавської дисципліни. 

6.4. Несе відповідальність за збереження і нерозповсюдження наданої до 

відділу службової інформації. 

6.5. Порушення правил техніки безпеки, протипожежних, санітарних та 

інших правил, які утворюють загрозу діяльності установи, або його 

працівникам. 

6.6. Неякісне або несвоєчасне виконання завдань та обов'язків, 

бездіяльність або невикористання наданих відділу прав, порушення норм 

етики поведінки державного службовця та обмежень, передбачених 

законодавством. 

 

7. ВЗАЄМОДІЯ 

7.1. Відділ у своїй діяльності отримує та використовує у встановленому 

порядку від інших відділів, керівників, працівників виконавчого комітету та 

сільської ради, а також від підприємств, установ та організацій інформацію 

для виконання покладених на відділ обов'язків. 

7.2. З метою забезпечення своєчасного виконання завдань, які 

потребують оперативного вжиття відповідних заходів, посадові особи 

зобов'язані невідкладно надавати необхідні матеріали на вимогу відділу. 

7.3. Відділ погоджує проекти документів відповідно до регламенту 

Тур’є-Реметівської сільської ради та виконавчого комітету сільської ради. 

7.4. Надає у встановленому порядку інформацію в межах своєї 

компетенції на запити посадових осіб виконавчого комітету. 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 4 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 46 

 
 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ земельних відносин та екології апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Відділ земельних ресурсів та екології (надалі - Відділ) Тур’є- 

Реметівської сільської ради утворюється і припиняє свою діяльність за 

рішенням сільської ради та є виконавчим органом Тур’є-Реметівської 

сільської ради. Входить до структури апарату Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

1.2. Відділ є підконтрольним та підзвітним Тур’є-Реметівській сільській 

раді, підпорядкований виконавчому комітету сільської ради, сільському 

голові, заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчого органу. 

1.3. Відділ здійснює повноваження щодо реалізації земельного законо- 

давства на території Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади. 

1.4. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, постановами Верховної Ради України, актами Президента 

України і Кабінету Міністрів України, нормативними актами Державної 

служби України з питань геодезії, картографії та кадастру, рішеннями 

сільської ради та її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського 

голови, цим Положенням. 

1.5 Працівники відділу є посадовими особами органу місцевого 

самоврядування. Структура та чисельність Відділу затверджується сільською 

радою. 
 

2. Завдання та повноваження Відділу 

2.1. Основними завданнями Відділу є: 

- реалізація політики сільської ради у сфері земельного законодавства 

на території Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, в межах 

питань, що належать до компетенції Відділу, визначених цим Положенням; 

- забезпечення надходження коштів до сільського бюджету за рахунок 

ефективного обліку, використання, продажу земель в межах Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади; 

- участь у розробленні та виконанні програм Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади; 

- організація роботи щодо забезпечення конституційних та законних 

прав громадян та юридичних осіб на землю відповідно до Земельного 

кодексу України та інших нормативних актів України; 



- організація консультацій з громадськістю з питань, що належить до 

компетенції Відділу. 

2.2. Відділ відповідно до покладених на нього завдань виконує наступні 

функції: 

2.2.1. У сфері земельних відносин: 

- здійснює аналітичний облік використання земельних ресурсів Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади, відповідно до оформлених 

правовстановлюючих документів на земельні ділянки та забезпечує 

створення відповідної електронної бази даних; 

- здійснює розрахунок сум орендної плати для оформлення договорів 

оренди земельних ділянок відповідно до прийнятих рішень Тур’є- 

Реметівської сільської ради; 

- здійснює підготовку договорів оренди землі згідно діючого 

законодавства; 

- аналізує документацію із землеустрою, подану на розгляд сільської 

ради та готує відповідні пропозиції і проекти рішень ; 

- здійснює відповідну аналітичну роботу з територіальними 

підрозділами ГУ ДПС та Держгеокадастру для забезпечення надходжень від 

плати за землю; 

- здійснює підготовку та проведення конкурсного відбору суб’єктів 

оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки земельних 

ділянок, які знаходяться в комунальній власності; 

- здійснює підготовку та укладання договорів про сплату авансового 

внеску в рахунок оплати вартості земельної ділянки; 

- здійснює підготовку та укладання договорів про виконання робіт з 

суб’єктами оціночної діяльності для розробки експертної грошової оцінки 

земельної ділянки, які знаходяться у комунальній власності; 

- здійснює підготовку необхідних документів для проведення 

земельних торгів, відповідно до Земельного кодексу України; 

- здійснює підготовку графіків розрахунків сум сплати щодо продажу 

земельних ділянок із розстроченням платежу; 

- готує та представляє необхідний пакет документів для розрахунку із 

суб’єктами оціночної діяльності за рахунок авансового внеску внесеного 

покупцем земельних ділянок; 

- здійснює підготовку матеріалів та забезпечує роботу комісії з 

розгляду заяв, що стосуються земельних відносин на території Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади; 

- готує і вносить на розгляд сільської ради проекти рішень щодо 

регулювання земельних відносин та реалізації прав громадян та юридичних 

осіб на землю відповідно до чинного законодавства; 

- здійснює щорічний перерахунок орендної плати по діючим договорам 

оренди відповідно до діючих рішень та готує необхідні додаткові угоди; 

- надає щомісячну та щорічну інформацію до територіальних 

підрозділів Державної фіскальної служби стосовно користувачів земельних 

ділянок; 



- здійснює прогнозні розрахунки надходжень коштів до сільського 

бюджету від оренди землі та продажу земельних ділянок комунальної 

власності; 

- бере участь в роботі погоджувальних комісій при розгляді та 

вирішенні земельних спорів; 

- представляє Тур’є-Реметівську сільську раду та її виконавчий комітет 

при реєстрації земельних ділянок комунальної власності в Державному 

земельному кадастрі; 

- здійснює інші повноваження у сфері земельних відносин відповідно 

до чинного законодавства України. 

2.3. Інші повноваження Відділу: 

- здійснює аналіз ефективного використання земельних ресурсів Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади; 

- взаємодіє з іншими виконавчими органами сільських рад, 

постійними комісіями сільської ради, підприємствами, установами, 

організаціями та об’єднаннями громадян з питань земельних відносин; 

- забезпечує систематичне інформування населення сільської 

територіальної громади Тур’є-Реметівської сільської ради про хід 

приватизації та надання в оренду земель територіальної громади; 

- проводить роботу щодо розробки, аналізу та надання пропозицій до 

проектів нормативно-правових актів та інших нормативних документів, а 

також концепцій і програм управління земельними ресурсами; 

- здійснює інші повноваження в сфері земельних відносин, передбачені 

чинним законодавством, віднесені до компетенції виконавчих органів 

сільської ради. 
 

3. Права Відділу 

3.1. Відділ має право: 

3.1.1. Одержувати в установленому Законами порядку від відділів, 

сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів, органів статистики, підприємств, установ, організацій 

безоплатні звітні дані, картографічні,   інформаційні та довідкові матеріали,  

які необхідні для виконання покладених на Відділ завдань. 

3.1.2. Одержувати від юридичних і фізичних осіб потрібні документи та 

матеріали для підготовки проектів рішень сільської ради. 

3.1.3. Залучати в установленому порядку відповідні організації та 

спеціалістів до здійснення аналітичного контролю за ефективним 

використанням земельних ресурсів, додержанням умов договорів оренди 

земельних ділянок. 

3.1.4. За доручення сільського голови, здійснювати перевірки з питань 

ефективного використання земель ТГ установами, організаціями та 

громадянами. 

3.2. Виконувати інші дії, що не суперечать чинному законодавству 

України, необхідні для виконання завдань і функцій Відділу, визначених цим 

Положенням. 



4. Керівництво Відділом 

4.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду та 

звільняється з посади сільським головою. 

4.2. Начальник Відділу: 

4.2.1. Здійснює загальне керівництво діяльністю Відділу. 

4.2.2. Узгоджує посадові обов’язки працівників Відділу. 

4.2.3. Координує роботу Відділу з іншими виконавчими органами 

сільської ради. 

4.2.4. Забезпечує у межах своєї компетенції контроль за станом справ у 

сфері діяльності відділу, вживає необхідних заходів до їх поліпшення. 

4.2.5 Бере участь у засіданнях сільської ради, виконавчого комітету, 

нарадах сільського голови, заступника сільського голови з питань діяльності 

виконавчих органів у разі розгляду питань, що стосується компетенції 

Відділу. 

4.2.6 Розподіляє обов’язки між працівниками Відділу, очолює і 

контролює їх роботу. 

4.2.7. Контролює стан трудової та виконавчої дисципліни у Відділі. 

4.2.8 Виконує інші доручення сільської ради, виконавчого комітету 

сільської ради, сільського голови, заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів пов’язані з діяльністю Відділу. 

 

5. Заключні положення 

5.1 Сільська рада створює умови для ефективної праці фахівців 

відділу, підвищення їх кваліфікації, забезпечує їх окремим приміщенням, 

обладнанням, телефонним зв’язком, оргтехнікою для виконання покладених 

на Відділ завдань. 

5.2. Покладання на працівників Відділу обов’язків, які не передбачені 

цим Положенням, не допускаються. 

5.3. Ліквідація або реорганізація Відділу проводиться згідно з чинним 

законодавством України. 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 5 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 46 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
1. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» апарату Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі - центр) є структурним підрозділом 

утвореним з метою забезпечення надання адміністративних послуг 

суб’єктами звернення. 

2. Рішення щодо утворення, ліквідації або реорганізації центру як 

структурного підрозділу приймається Тур’є-Реметівською сільською радою 

(далі - рада). 

3. Центр у своїй діяльності керується Конституцією України, законами 

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

послуги», «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», «Про 

звернення громадян», «Про захист персональних даних», актами Президента 

України і Кабінету Міністрів України, що регулюють відносини у сфері 

надання адміністративних послуг, рішеннями ради та її виконавчого комітету, 

розпорядженнями голови сільської ради, положенням про центр та іншими 

нормативно-правовими актами. 

4. Основними завданнями центру є: 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк та 

за мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та 

поліпшення якості їх надання; 

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

надання адміністративних послуг, що надаються через адміністратора. 

4) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень; 

5) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

надання відомостей з нього; 

6) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

проведення реєстраційних дій відповідно до закону; 

7) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього. 

5. Центром забезпечується надання адміністративних послуг через 

адміністратора шляхом його взаємодії із суб’єктами надання 

адміністративних послуг та безпосередньо державними реєстраторами та 

спеціалістами. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, 

визначається Тур’є-Реметівською сільською радою, а також включає 



адміністративні послуги органів виконавчої влади, перелік яких 

затверджується Кабінетом Міністрів України. 

Центр на основі узгоджених рішень може забезпечувати також надання 

адміністративних послуг Закарпатської обласної державної адміністрації. 

6. У центрі за рішенням ради може здійснюватися прийняття звітів, 

декларацій та скарг, розгляд яких віднесено до повноважень Тур’є- 

Реметівської сільської ради. Для зручності суб’єктів звернень у центрі 

відповідно до узгоджених рішень (з визначенням графіку та інших умов) 

можуть здійснювати прийом представники органу соціального захисту 

населення, Пенсійного фонду України, інших суб’єктів надання 

адміністративних послуг, а також працівники виконавчого органу ради. 

7. У приміщенні, де розміщується центр, можуть надаватися супутні 

послуги (виготовлення копій документів, ламінування, фотографування, 

продаж канцелярських товарів, надання банківських послуг тощо) суб’єктами 

господарювання, добір яких здійснюється на конкурсній основі за критеріями 

забезпечення мінімізації матеріальних витрат та витрат часу суб’єкта 

звернення. 

Забороняється відносити до супутніх послуг надання консультацій та 

інформації, пов’язаних з наданням адміністративних послуг, продаж бланків 

заяв та інших документів, необхідних для звернення щодо надання 

адміністративних послуг, а також надання допомоги в їх заповненні, 

формуванні пакета документів. 

8. Суб’єкт звернення для отримання адміністративної послуги в центрі 

звер-тається до адміністратора та/або державного реєстратора та/або 

спеціаліста - посадових осіб Тур’є-Реметівської сільської ради. 

9. Адміністратори,   державні   реєстратори,   спеціалісти центру 

призначаються та звільняються з посади головою Тур’є-Реметівської 

сільської ради. Кількість адміністраторів, державних реєстраторів, 

спеціалістів центру визначається радою. 

10. Адміністратор має іменну печатку (штамп) із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові та найменування центру. 

11. Основними завданнями адміністратора є: 

1) надання суб’єктам звернень вичерпної інформації і консультацій щодо 

вимог та порядку надання адміністративних послуг; 

2) прийняття від суб’єктів звернень документів, необхідних для надання 

адміністративних послуг, здійснення їх реєстрації та подання документів (їх 

копій) відповідним суб’єктам надання адміністративних послуг не пізніше 

наступного робочого дня після їх отримання з дотриманням вимог Закону 

України «Про захист персональних даних»; 

3) видача або забезпечення надсилання через засоби поштового зв’язку та 

засоби телекомунікаційного зв’язку суб’єктам звернень результатів надання 

адміністративних послуг (у тому числі рішення про відмову в задоволенні 

заяви суб’єкта звернення), повідомлення про можливість отримання 

адміністративних послуг, оформлених суб’єктами надання адміністративних 

послуг; 

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/2297-17#_blank


4) організаційне забезпечення надання адміністративних послуг 

суб’єктами їх надання; 

5) здійснення контролю за додержанням суб’єктами надання адміні- 

стративних послуг строку розгляду справ та прийняття рішень; 

6) надання адміністративних послуг у випадках, передбачених законом. 

7) складання протоколів про адміністративні правопорушення у випадках, 

передбачених законом; 

8) розгляд справ про адміністративні правопорушення та накладання 

стягнень. 

12. Адміністратор має право: 

1) безоплатно одержувати від суб’єктів надання адміністративних послуг, 

підприємств, установ та організацій, що належать до сфери їх управління, 

документи та інформацію, пов’язані з наданням таких послуг, в 

установленому законом порядку; 

2) погоджувати документи (рішення) в інших державних органах та 

отримувати їх висновки з метою надання адміністративної послуги без 

залучення суб’єкта звернення з дотриманням вимог Закону України «Про 

захист персональних даних»; 

3) інформувати керівника центру та суб’єктів надання адміністративних 

послуг про порушення строку розгляду заяв про надання адміністративної 

послуги, вимагати вжиття заходів до усунення виявлених порушень; 

4) посвідчувати власним підписом та печаткою (штампом) копії 

(фотокопії) документів і виписок з них, витягів з реєстрів та баз даних, які 

необхідні для надання адміністративної послуги; 

5) порушувати клопотання перед керівником центру щодо вжиття заходів 

з метою забезпечення ефективної роботи центру. 

13. Державний реєстратор у сфері державної реєстрації прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень центру має печатку. 

14. Основними завданнями державного реєстратора у сфері державної 

реєстрації на права на нерухоме майно та їх обтяжень є: 

1) проведення державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень; 

2) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та 

надання відомостей з нього ; 

3) взяття на облік безхазяйного нерухомого майна; 

4) формування, ведення та зберігання реєстраційних справ відповідно до 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно 

та їх обтяжень»; 

5) здійснення інших повноважень,   передбачених   законом   України 

«Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень»; 

6) організовує роботу з укомплектування, зберігання, обліку та 

використання архівних документів; 

7) розглядає в установленому законодавством порядку звернення 

громадян. 



15. Державний реєстратор у сфері державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців центру має печатку. 

16. Основними завданнями реєстратора у сфері державної реєстрації 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців є: 

1) прийом документів, поданих для державної реєстрації юридичних осіб 

та фізичних осіб – підприємців та проведення реєстраційних дій відповідно 

до закону; 

2) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього; 

3) формування, ведення реєстраційних справ відповідно до Закону 

України“Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань”; 

4) здійснення інших повноважень, передбачених законами України «Про 

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань» та іншими нормативно-правовими актами. 

5) організувати роботу з укомплектування, обліку та використання 

архівних документів. 

17. Державні реєстратори несуть персональну відповідальність за 

виконання покладених на них завдань і здійснення ними своїх повноважень. 

За порушення законодавства у сфері реєстрації несуть дисциплінарну, 

цивільно-правову, адміністративну або кримінальну відповідальність, 

встановлену законом. Дії або бездіяльність реєстраторів можуть бути 

оскаржені згідно із законом. 

18. Державні реєстратори мають право: 

1) одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

структурних підрозділів районної державної адміністрації, органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності та їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні 

для виконання покладених на нього завдань; 

2) залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 

питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів органів 

виконавчої влади, підприємств, установ та організацій (за погодженням з їх 

керівниками), представників громадських об’єднань (за згодою); 

3) вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

роботи центру у відповідній галузі. 

19. Керівник центру призначається на посаду та звільняється з посади 

головою Тур’є-Реметівської сільської ради. 

20. Керівник центру відповідно до завдань, покладених на центр: 

1) здійснює керівництво роботою центру, несе персональну 

відповідальність за організацію діяльності центру; 

2) організовує діяльність центру, у тому числі щодо взаємодії із 

суб’єктами надання адміністративних послуг, вживає заходів до підвищення 

ефективності роботи центру; 

3) координує діяльність адміністраторів, державних реєстраторів, якість 

та своєчасність виконання ними обов’язків; 



4) організовує інформаційне забезпечення роботи центру, роботу із 

засобами масової інформації, визначає зміст та час проведення 

інформаційних заходів; 

5) сприяє створенню належних умов праці у центрі, вносить пропозиції 

голові Тур’є-Реметівської сільської ради щодо матеріально-технічного 

забезпе-чення центру; 

6) розглядає скарги на діяльність чи бездіяльність адміністраторів; 

7) може здійснювати функції адміністратора; 

8) виконує інші повноваження згідно з актами законодавства та 

положенням про центр. 

21. Центр під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

центральними та місцевими органами виконавчої влади, іншими державними 

органами, органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами 

або організаціями. 

22. З метою забезпечення створення зручних та доступних умов 

отримання послуг суб’єктами звернень, за рішенням ради утворені сім 

віддалених робочих місць для роботи адміністраторів центру, які 

забезпечують надання адміністративних послуг відповідно до переліку, який 

визначається радою. 

23. Час прийому суб’єктів звернень є загальним (єдиним) для всіх 

адміністративних послуг, що надаються через центр. 

Час прийому суб’єктів звернень у центрі становить п’ять днів на тиждень 

та сім годин на день, без перерви на обід і є обов’язковим для всіх 

адміністративних послуг. 

Центр не менше як один день на тиждень здійснює прийому суб’єктів 

звернень до 20-ї години. 

Час прийому суб’єктів звернень у центрі визначається відповідно до 

законодавства радою. 

За рішенням ради час прийому суб’єктів звернень може бути збільшено. 

24. Фінансування та матеріально-технічне забезпечення діяльності 

центру здійснюється за рахунок державного та місцевого бюджетів, а також 

інших джерел не заборонених законодавством. 

25. Центр звільняється від плати за підключення (у тому числі 

обслуговування та використання) до реєстрів, інших інформаційних баз, що 

використовуються для надання адміністративних послуг. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 6 до рішення 

Тур’є - Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 46 

 
РЕГЛАМЕНТ 

відділу «Центру надання адміністративних послуг» апарату 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Цей регламент визначає порядок організації роботи відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» апарату Тур’є-Реметівської сільської ради 

(далі - центр), його віддалених робочих місць адміністраторів, порядок дій 

адміністраторів центру та їх взаємодії із суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

2. У цьому     Регламенті терміни вживаються у значенні, наведеному 

в Законі України «Про адміністративні послуги». 

3. Надання адміністративних послуг у центрі здійснюється з 

дотриманням таких принципів: 

верховенства права, у тому числі законності та юридичної визначеності; 

стабільності; 

рівності перед законом; 

відкритості та прозорості; 

оперативності та своєчасності; 

доступності інформації про надання адміністративних послуг; 

захищеності персональних даних; 

раціональної мінімізації кількості документів та процедурних дій, що 

вимагаються 

для отримання адміністративних послуг; 

неупередженості та справедливості; 

доступності та зручності для суб’єктів звернення. 

4. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України і Кабінету Міністрів України, актами 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, Положенням про центр та Регламентом центру. 

 

Вимоги до приміщення, в якому розміщується центр 

5. Центр розміщується в центральній частині села зручному для суб’єктів 

звернення місці з розвинутою транспортною інфраструктурою. 

На вході до будівлі розміщуються вивіска з найменуванням центру та 

табличка з інформацією про його місцезнаходження, графік роботи. 

Графік роботи центру, його віддалених робочих місць адміністраторів 

затверджений Тур’є-Реметівською сільською радою з урахуванням потреб 

суб’єктів звернення та відповідно до вимог Закону України «Про 

адміністративні послуги». 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80#n1654


Вхід до приміщення центру облаштований місцями для тимчасового 

розміщення дитячих колясок та осіб з інвалідністю та інших маломобільних 

груп населення. Сходи до будівлі центру відсутні. 

У приміщенні центру облаштована санітарна кімната з урахуванням 

потреб осіб з інвалідністю, зокрема тих, що пересуваються на кріслах 

колісних, та інших маломобільних груп населення. 

На прилеглій до центру території облаштовуються місця для безоплатної 

стоянки автомобільного транспорту суб’єктів звернення, зокрема відповідно 

позначені місця для автотранспортних засобів, якими керують (в яких 

перевозяться) особи з інвалідністю. На прилеглій вулиці розміщена 

інформаційна табличка, на якій зазначено місце розташування центру. 

6. Приміщення центру поділяється на відкриту та закриту частини. 

У відкритій частині здійснюється прийом, консультування, інформування 

та обслуговування суб’єктів звернення працівниками центру. Суб’єкти 

звернення мають безперешкодний доступ до такої частини центру. 

Відкрита частина включає: 

сектор прийому; 

сектор інформування; 

сектор очікування; 

сектор обслуговування. 

Відкрита частина розміщується на першому поверсі. 

Закрита частина призначена виключно для опрацювання документів, 

пошти, надання консультацій та здійснення попереднього запису суб’єктів 

звернення на прийом до адміністраторів за допомогою засобів 

телекомунікації (телефону, електронної пошти, інших засобів зв’язку), а 

також збереження документів, справ, журналів обліку/реєстрації (розміщення 

архіву). 

Вхід до закритої частини центру суб’єктам звернення забороняється. 

7. Сектор прийому облаштований при вході до приміщення центру. У 

ньому здійснюється загальне інформування та консультування суб’єктів 

звернення з питань роботи центру. 

8. Сектор інформування облаштовується з метою ознайомлення суб’єктів 

звернення з порядком та умовами надання адміністративних послуг. 

У секторі інформування розміщуються інформаційні стенди, та/або 

інформаційні термінали в зручному для перегляду місці, що містять 

актуальну, вичерпну інформацію, необхідну для одержання адміністративних 

послуг. 

Сектор інформування облаштований столами, стільцями, комп’ютерною 

технікою з вільним доступом до Інтернету та забезпечений канцелярськими 

товарами для заповнення суб’єктами звернення необхідних документів. 

Для висловлення суб’єктами звернень зауважень і пропозицій щодо 

якості надання адміністративних послуг сектор інформування центру та 

віддалені робочі місця адміністраторів, облаштовані відповідними засобами 

(зокрема скринькою) та/або в них розміщені в доступному місці книга 

відгуків і пропозицій. 



9. Сектор очікування розміщений в просторому приміщенні, площа якого 

визначена залежно від кількості осіб, які звертаються до центру протягом 

дня, та облаштована столами для оформлення документів та в достатній 

кількості стільцями, кріслами тощо. 

У секторі очікування облаштовано 10 місць для суб’єктів звернень. 

Сектор очікування у разі потреби буде обладнано автоматизованою 

системою керування чергою, системою звукового інформування осіб 

похилого віку та тих, що мають вади зору. 

Біля будівлі центру створені умови для оплати суб’єктами звернень 

адміністративного збору, зокрема розміщений банкомат (у тому числі POS- 

термінал у приміщенні центру.) 

10. Сектор обслуговування утворений за принципом відкритості 

розміщення робочих місць. Для швидкого обслуговування суб’єктів звернень 

робочі місця адміністраторів розподілені за принципом прийому і видачі 

документів. Кожне робоче місце для прийому суб’єктів звернення має 

інформаційну табличку із зазначенням номера такого місця, прізвища, імені, 

по батькові та посади адміністратора центру. 

11. Площа секторів очікування та обслуговування центру, віддалених 

робочих місць адміністраторів є достатні для забезпечення зручних та 

комфортних умов для прийому суб’єктів звернення і роботи адміністраторів 

центру. 

Загальна площа сектору очікування становить 57 м.кв. та сектору 

обслуговування становить 74 м.кв. 

12. На інформаційних стендах розміщується інформація, зокрема, про: 

найменування центру, його місцезнаходження та місцезнаходження його 

віддалених робочих місць адміністраторів, номер телефону для довідок, 

факсу, адресу веб-сайту, електронної пошти; 

графік роботи центру, віддалених робочих місць адміністраторів 

(прийомні дні та години, вихідні дні); 

перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, віддалені 

робочі місця адміністраторів та відповідні інформаційні картки адміністра- 

тивних послуг; 

строки надання адміністративних послуг; 

бланки заяв та інших документів, необхідних для звернення за 

отриманням адміністративних послуг, а також зразки їх заповнення; 

платіжні реквізити для оплати платних адміністративних послуг; 

супутні послуги, які надаються в приміщенні центру; 

прізвище, ім’я, по батькові керівника центру, адміністраторів, державних 

реєстраторів; 

користування інформаційними терміналами (у разі їх наявності); 

користування автоматизованою системою керування чергою (у разі її 

наявності); 

положення про центр; 

регламент центру; 



графік прийому суб’єктів звернення посадовими особами Тур’є- 

Реметівської сільської ради (у разі проведення такого прийому в 

приміщеннях центру та віддалених робочих місцях адміністраторів). 

13. Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, на 

віддалених робочих місцях адміністраторів, розміщений у доступному та 

зручному для суб’єктів звернення місці. Адміністративні послуги в переліку 

згруповано за моделлю життєвих ситуацій суб’єктів звернення та/або 

сферами правовідносин (законодавства), та суб’єктами надання 

адміністративних послуг. 

Перелік адміністративних послуг, які надаються у центрі та у віддалених 

робочих місцях адміністраторів, затверджений Тур’є-Реметівською 

сільською радою. 

14. Бланки заяв, необхідні для замовлення адміністративних послуг, 

розміщуються на стелажах із вільним доступом до них суб’єктів звернення 

або на веб-сайті Тур’є-Реметівської сільської ради . 

15. Особам з інвалідністю та іншим маломобільним групам населення 

забезпечується вільний доступ до інформації, зазначеної в цьому розділі, 

шляхом розміщення буклетів, інформаційних листів на стендах, інших 

необхідних матеріалів, надрукованих шрифтом Брайля. Для забезпечення 

надання адміністративних послуг суб’єктам звернення, які є глухими, німими 

або глухонімими, до роботи центру може залучатися перекладач жестової 

мови. 

16. На основі узгоджених рішень із суб’єктами надання адміністративних 

послуг у роботі центру можуть брати участь представники суб’єктів надання 

адміністративних послуг для надання консультацій. 

Інформаційна та технологічна картки адміністративних послуг 

17. Тур’є-Реметівська сільська рада, а також керівник центру можуть 

вносити суб’єктові надання адміністративної послуги пропозиції щодо 

необхідності внесення змін до затверджених інформаційних та технологічних 

карток адміністративних послуг (у тому числі для документів дозвільного 

характеру у сфері господарської діяльності). 

18. У разі внесення змін до законодавства щодо надання адміністративної 

послуги суб’єкт її надання своєчасно інформує Тур’є-Реметівську сільську 

раду, а також керівника центру, готує пропозиції щодо внесення змін до 

інформаційних та/або технологічних карток згідно із законодавством. 

Робота інформаційного підрозділу центру 

19. Для надання допомоги суб’єктам звернення у користуванні 

інформаційними терміналами та автоматизованою системою керування 

чергою (у разі їх наявності), консультування із загальних питань організації 

роботи центру та порядку прийому суб’єктів звернення у центрі може 

утворюватися інформаційний підрозділ (за потреби). 

Інформаційний підрозділ центру також: 

інформує за усним клопотанням суб’єкта звернення про належність 

порушеного ним питання до компетенції центру; 



консультує суб’єктів звернення щодо порядку внесення плати 

(адміністративного збору) за надання платних адміністративних послуг, 

надає інформацію про платіжні реквізити для сплати адміністративного 

збору; 

надає іншу інформацію та допомогу, що необхідні суб’єктам звернення 

до прийому їх адміністратором. 

20. Тур’є-Реметівська сільська рада, створює та забезпечує роботу веб- 

сайту центру або окремого розділу на своєму веб-сайті, де розміщується 

інформація, зазначена в пункті 12 цього Регламенту, а також відомості про 

місце розташування центру, віддалених робочих місць адміністраторів, 

найближчі зупинки громадського транспорту, під’їзні шляхи, місця 

паркування, інша корисна для суб’єктів звернення інформація. 

21. Інформація, яка розміщується в приміщенні центру (в тому числі на 

інформаційних терміналах) та на веб-сайті є актуальною і вичерпною. 

Інформація на веб-сайті центру є зручна для пошуку та копіювання. 

22. Суб’єктам звернення, які звернулися до центру, до адміністраторів, 

що працюють на віддалених робочих місцях, з використанням засобів 

телекомунікаційного зв’язку (телефону, електронної пошти, інших засобів 

зв’язку), забезпечується можливість отримання інформації про надання 

адміністративних послуг у спосіб, що аналогічний способу звернення, або в 

інший вибраний суб’єктом звернення спосіб. 

 

Керування чергою в центрі 

23. З метою забезпечення зручності та оперативності обслуговування 

суб’єктів звернення у центрі, на віддалених робочих місцях адміністраторів) 

вживаються заходи для запобігання утворенню черги, а у разі її утворення - 

для керування чергою. 

24. У разі запровадження автоматизованої системи керування чергою 

суб’єкт звернення для прийому адміністратором центру реєструється за 

допомогою термінала в такій системі, отримує відповідний номер у черзі та 

очікує на прийом. Автоматизована система керування чергою може 

передбачати персоніфіковану реєстрацію суб’єкта звернення (із зазначенням 

його прізвища та імені). 

25. У центрі, на віддалених робочих місцях адміністраторів, може 

здійснюватися попередній запис суб’єктів звернення на прийом до 

адміністратора на визначену дату та час. Попередній запис може 

здійснюватися шляхом особистого звернення до адміністраторів центру та 

адміністраторів, що працюють на віддалених робочих місцях, з 

використанням телефонного зв’язку та/або електронної реєстрації на веб- 

сайті центру або (сторінки на веб-сайті Тур’є-Реметівської сільської ради). 

Прийом суб’єктів звернення, які зареєструвалися шляхом попереднього 

запису, здійснюється у визначені керівником центру години. 

26. Центр може здійснювати керування чергою в інший спосіб, 

гарантуючи дотримання принципу рівності суб’єктів звернення. 
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Прийняття заяви та інших документів у центрі 

27. Прийняття від суб’єкта звернення заяви та інших документів, 

необхідних для надання адміністративної послуги (далі - вхідний пакет 

документів), та повернення документів з результатом надання 

адміністративної послуги (далі - вихідний пакет документів) здійснюється 

виключно в центрі або його віддалених робочих місцях адміністраторів. 

Прийняття заяв для отримання адміністративних послуг від фізичних 

осіб, у тому числі фізичних осіб - підприємців, здійснюється незалежно від 

реєстрації їх місця проживання, крім випадків, передбачених законом. 

Заяви від юридичних осіб приймаються за місцезнаходженням таких 

осіб або у випадках, передбачених законом, за місцем провадження 

діяльності або місцезнаходженням відповідних об’єктів, якщо інше не 

встановлено законом. 

28. Прийняття від суб’єктів господарювання заяви про видачу документів 

дозвільного характеру та документів, що додаються до неї, декларації 

відповідності матеріально-технічної бази вимогам законодавства, видача 

(переоформлення, анулювання) документів дозвільного характеру, які 

оформлені дозвільними органами, та зареєстрованих декларацій 

здійснюються відповідно до Закону України “Про дозвільну систему у сфері 

господарської діяльності”. 

29. Суб’єкт звернення має право подати вхідний пакет документів у 

центрі, віддаленому робочому місці адміністратора особисто, через 

представника (законного представника), надіслати його поштою 

(рекомендованим листом з описом вкладення) або у випадках, передбачених 

законом, за допомогою засобів телекомунікаційного зв’язку. 

Заява для отримання адміністративної послуги в електронній формі 

подається через Єдиний державний портал адміністративних послуг, у тому 

числі через інтегровані з ним інформаційні системи державних органів та 

органів місцевого самоврядування. 

30. У разі коли вхідний пакет документів подається представником 

(законним представником) суб’єкта звернення, пред’являються документи, 

що посвідчують особу представника та засвідчують його повноваження. 

31. Адміністратор центру перевіряє відповідність вхідного пакета 

документів інформаційній картці адміністративної послуги, у разі потреби 

надає допомогу суб’єктові звернення в заповненні бланка заяви. У разі коли 

суб’єкт звернення припустився неточностей або помилки під час заповнення 

бланка заяви, адміністратор повідомляє суб’єктові звернення про відповідні 

недоліки та надає необхідну допомогу в їх усуненні. 

33. Адміністратор центру складає опис вхідного пакета документів, у 

якому зазначаються інформація про заяву та перелік документів, поданих 

суб’єктом звернення до неї, у двох примірниках. 

34. Суб’єктові звернення надається примірник опису вхідного пакета 

документів за підписом і з проставленням печатки (штампа) відповідного 

адміністратора центру, а також відмітки про дату та час його складення. 

Другий примірник опису вхідного пакета документів зберігається в 
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матеріалах справи, а у разі здійснення в центрі електронного документообігу 

- в електронній формі. 

35. Адміністратор центру під час отримання вхідного пакета документів 

зобов’язаний з’ясувати прийнятний для суб’єкта звернення спосіб його 

повідомлення про результат надання адміністративної послуги, а також 

бажане місце отримання оформленого результату надання адміністративної 

послуги (в центрі, віддаленому робочому місці адміністратора, спосіб 

передачі суб’єктові звернення вихідного пакета документів (особисто, 

засобами поштового або телекомунікаційного зв’язку чи в інший вибраний 

суб’єктом звернення спосіб), про що зазначається в описі вхідного пакета 

документів у паперовій та/або електронній формі. 

36. Адміністратор центру здійснює реєстрацію вхідного пакета 

документів шляхом внесення даних до журналу реєстрації (у паперовій 

та/або електронній формі). Після внесення даних справі присвоюється номер, 

за яким здійснюється її ідентифікація та який фіксується на бланку заяви і в 

описі вхідного пакета документів. 

Реєстрація та облік заяв, вхідних пакетів документів та оформлених 

результатів надання адміністративних послуг у центрі та на віддаленому 

робочому місці адміністратора може вестися централізовано (зокрема 

шляхом запровадження електронного документообігу) або окремо в центрі та 

на віддаленому робочому місці адміністратора. 

37. У разі коли вхідний пакет документів отримано засобами поштового 

зв’язку і він не містить інформації про прийнятний для суб’єкта звернення 

спосіб його повідомлення, адміністратор центру не пізніше наступного 

робочого дня надсилає суб’єктові звернення опис вхідного пакета документів 

електронною поштою (та/або його відскановану копію) чи іншими засобами 

телекомунікаційного зв’язку або поштовим відправленням. 

38. Після реєстрації вхідного пакета документів адміністратор центру 

формує справу у паперовій та/або електронній формі та в разі потреби 

здійснює її копіювання та/або сканування. 

39. Інформацію про вчинені дії адміністратор центру вносить до листа 

про проходження справи у паперовій та/або електронній формі (крім 

випадків, коли адміністратор є суб’єктом надання адміністративної послуги). 

Лист про проходження справи також містить відомості про послідовність дій 

(етапів), необхідних для надання адміністративної послуги, та залучених 

суб’єктів надання адміністративних послуг. 

 

Опрацювання справи (вхідного пакета документів) 

40. Після вчинення дій, передбачених пунктами 27-39 цього Регламенту, 

адміністратор центру зобов’язаний невідкладно, але не пізніше наступного 

робочого дня з урахуванням графіка роботи суб’єкта надання 

адміністративної послуги, надіслати (передати) вхідний пакет документів 

суб’єктові надання адміністративної послуги, до компетенції якого належить 

питання прийняття рішення у справі, про що робиться відмітка в листі про 

проходження справи із зазначенням часу, дати та найменування суб’єкта 
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надання адміністративної послуги, до якого її надіслано, та проставленням 

печатки (штампа) адміністратора, що передав відповідні документи. 

41. Передача справ у паперовій формі від центру, його віддаленого 

робочого місця адміністратора до суб’єкта надання адміністративної послуги 

здійснюється в порядку, визначеному Тур’є-Реметівською сільською радою, 

але не менше ніж один раз протягом робочого дня, шляхом отримання справ 

представником суб’єкта надання адміністративної послуги або їх доставки 

працівником центру, надсилання відсканованих документів з використанням 

засобів телекомунікаційного зв’язку або в інший спосіб. 

42. Після отримання справи суб’єкт надання адміністративної послуги 

зобов’язаний внести запис про її отримання із зазначенням дати та часу, 

прізвища, імені, по батькові відповідальної посадової особи до листа про 

проходження справи. 

43. Контроль за дотриманням суб’єктами надання адміністративних 

послуг строків розгляду справ та прийняття рішень здійснюється 

адміністраторами центру відповідно до розподілу обов’язків за рішенням 

керівника центру. 

44. Суб’єкт надання адміністративної послуги зобов’язаний: 

своєчасно інформувати центр про перешкоди у дотриманні строку 

розгляду справи та прийнятті рішення, інші проблеми, що виникають під час 

розгляду справи; 

надавати інформацію на усний або письмовий запит (у тому числі 

шляхом надсилання на адресу електронної пошти) адміністратора центру про 

хід розгляду справи. 

У разі виявлення факту порушення вимог законодавства щодо розгляду 

справи (строків надання адміністративної послуги тощо) адміністратор 

центру невідкладно інформує про це керівника центру. 

 

Передача вихідного пакета документів суб’єктові звернення 

45. Суб’єкт надання адміністративної послуги невідкладно, але не 

пізніше наступного робочого дня після оформлення результату надання 

адміністративної послуги, формує вихідний пакет документів та передає його 

до центру, віддаленого робочого місця адміністратора , про що зазначається в 

листі про проходження справи. 

46. Адміністратор центру невідкладно у день надходження вихідного 

пакета документів повідомляє про результат надання адміністративної 

послуги суб’єктові звернення у спосіб, зазначений в описі вхідного пакета 

документів, здійснює реєстрацію вихідного пакета документів шляхом 

внесення відповідних відомостей до листа про проходження справи, а також 

до відповідного реєстру в паперовій та/або електронній формі. 

47. Вихідний пакет документів передається суб’єктові звернення 

особисто під підпис (у тому числі його представникові (законному 

представникові)) у разі пред’явлення документа, що посвідчує особу та/або 

засвідчує його повноваження, або у випадках, передбачених законодавством,  

передається в інший прийнятний для суб’єкта звернення спосіб. 



Інформація про дату отримання вихідного пакета документів суб’єктом 

звернення зазначається в описі вхідного пакета документів або в іншому 

документі, визначеному Тур’є-Реметівською сільською радою і зберігається в 

матеріалах справи. 

48. У разі не зазначення суб’єктом звернення зручного для нього способу 

отримання вихідного пакета документів або його неотримання в центрі 

протягом двох місяців відповідні документи надсилаються суб’єктові 

звернення засобами поштового зв’язку. У разі відсутності відомостей про 

місце проживання (місцезнаходження) суб’єкта звернення та іншої 

контактної інформації вихідний пакет документів зберігається протягом 

тримісячного строку в центрі, а потім передається для архівного зберігання. 

49. У разі коли адміністративна послуга надається невідкладно, 

адміністратор центру реєструє інформацію про результат розгляду справи в 

журналі (у паперовій та/або електронній формі), негайно формує вихідний 

пакет документів та передає його суб’єктові звернення. 

50. Відповідальність за несвоєчасне та неналежне надання 

адміністративних послуг несуть суб’єкти надання таких послуг та в межах 

повноважень адміністратори і керівник центру. 

51. Інформація про кожну надану адміністративну послугу та справу в 

паперовій (копія документів) та/або електронній (скановані копії документів) 

формі (заява суб’єкта звернення та інші документи, визначені Тур’є- 

Реметівською сільською радою) за рішенням сільської ради, може 

зберігатися в приміщенні центру та приміщенні, де розміщено віддалені 

робочі місце адміністратора. 

У разі надання адміністративної послуги за допомогою державних 

реєстрів інформація про послугу зберігається у відповідному реєстрі. 

Інформація про адміністративні послуги, надані адміністратором центру, 

що працює на віддаленому робочому місці, подається центру для 

узагальнення в порядку, визначеному регламентом центру. 

Усі матеріали справи зберігаються у суб’єкта надання адміністративної 

послуги. 

 

Особливості діяльності адміністратора центру, що працює на 

віддаленому робочому місці 

52. Рішення про утворення та розміщення віддаленого робочого місця 

адміністратора приймається Тур’є-Реметівською сільською радою, 

відповідно до вимог, зазначених у пунктах 5 і 8 цього Регламенту, та з 

урахуванням потреб суб’єктів звернення, кількості населення, що буде ними 

обслуговуватися, та обсягу послуг, що надаватимуться. 

Віддалене робоче місце адміністратора розміщується на першому 

поверсі будівлі за умови створення належних умов для безперешкодного 

доступу для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення до 

такої будівлі. 

Віддалене робоче місце адміністратора може бути пересувним, що 

передбачає наявність відповідного комплекту технічних засобів 



(комп’ютерної техніки та оргтехніки), оснащених відповідним програмним 

забезпеченням та вільним доступом до Інтернету. 

Робота пересувного віддаленого місця адміністратора забезпечується 

шляхом проведення виїзних прийомів адміністратора за місцем 

проживання/перебування (місцезнаходженням) суб’єкта звернення або за 

іншою адресою, зазначеною ним, у межах відповідної адміністративно- 

територіальної одиниці. Перелік категорій суб’єктів звернення, яким можуть 

надаватися адміністративні послуги за допомогою пересувного віддаленого 

місця адміністратора, та порядок роботи адміністратора пересувного 

віддаленого місця визначається Тур’є-Реметівською сільською радою, тобто 

органом який прийняв рішення про утворення центру надання 

адміністративних послуг. 

До обов’язкової категорії суб’єктів звернення, яким адміністративні 

послуги надаються за допомогою пересувного віддаленого місця 

адміністратора, належать особи з інвалідністю I групи та інші особи, які, за  

висновком лікарсько-консультативної комісії, не здатні до 

самообслуговування і потребують постійної сторонньої допомоги. 

53. У приміщенні де розміщене віддалене робоче місце адміністратора, 

забезпечується розміщення актуальної, вичерпної інформації, необхідної для 

одержання адміністративних послуг, з дотриманням вимог, встановлених 

пунктом 8 цього Регламенту. 

54. Приміщення, де розміщено віддалене робоче місце адміністратора 

(крім пересувного віддаленого робочого місця адміністратора), 

облаштовуються місцями для очікування суб’єктами звернень. 

55. Адміністратор центру, що працює на віддаленому робочому місці, 

можуть обслуговувати населення одного або декількох сіл. 

56. За рішенням Тур’є-Реметівської сільської ради окремі функції 

адміністратора, пов’язані з отриманням заяви та вхідного пакета документів,  

видачею результатів надання адміністративних послуг або наданням 

адміністративних послуг, можуть здійснюватися старостами. 

 
 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 7 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 46 

 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про господарський відділ 

 

I. Загальні положення 

1.1. Господарський відділ апарату Тур’є-Реметівської сільської ради є 

структурним підрозділом виконавчого комітету (надалі відділ) і 

підпорядковується сільському голові та профільному заступнику сільського 

голови в межах його повноважень. 

1.2. З усіма структурними підрозділами апарату, відділ господарського 

забезпечення співпрацює з питань матеріально-технічного та господарського 

обслуговування посадових осіб та працівників виконавчого комітету. 

 

II. Структура та керівництво відділом 

2.1. Структуру та штатний розпис відділу затверджує сільський голова 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2.2. Відділ очолює завідувач господарства, що призначається та 

звільняється на підставі розпорядження сільського голови. 

2.3. До складу відділу входять: завідувач господарства, водії, 

прибиральники службових приміщень, електрик. 

2.4. Завідувач господарством здійснює керівництво діяльністю відділу 

та безпосередньо підпорядкований сільському голові. 

2.5. Завідувач господарством відповідно до покладених на нього 

обов’язків: 

2.5.1. Проводить розподіл обов’язків між працівниками відділу, 

встановлює в межах наданих йому повноважень ступінь їх відповідальності, 

розробляє посадові інструкції працівників відділу та здійснює контроль за їх 

виконанням. 

2.5.2. Забезпечує якісне та своєчасне виконання покладених на відділ 

завдань та доручень керівництва виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

2.5.3. Вносить в установленому порядку пропозиції про прийом на 

роботу та й звільнення працівників відділу з посад. 

2.5.4. Забезпечує взаємодію відділу з іншими структурними 

підрозділами виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2.5.5. Вносить в установленому порядку пропозиції сільському голові 

про застосування заохочень або стягнень до працівників відділу. 

 

III. Завдання: 

3.1. Господарське обслуговування підрозділів виконавчого комітету. 



3.2. Утримування в належному стані майна, споруд і приміщень 

виконавчого комітету у відповідності з правилами і нормами промислової 

санітарії і пожежної безпеки. 

 
IV. Функції 

Для виконання покладених завдань, відділ господарського 

забезпечення здійснює наступні функції: 

4.1. Забезпечує своєчасне прибирання приміщень відповідно до 

санітарних норм і правил. 

4.2. Забезпечує утримування в належному стані будівель виконавчого 

комітету та території навколо їх. 

4.3. Проводить роботи з благоустрою території та догляду за 

зеленими насадженнями. 

4.4. Забезпечує робочий стан каналізації, опалення, вентиляції, 

електромережі. 

4.5. Вживає заходів щодо усунення несправностей та аварій. 

4.6. Забезпечує працівників виконавчого комітету канцелярськими 

товарами у необхідній для ефективної роботи кількості. 

4.7. Веде відповідний облік майна, транспортних засобів, інвентарю 

та окремих матеріалів, закріплення їх за відповідальними особами, хід їх 

використання і списання. 

4.8. Організовує та проводить клеймування і нумерацію майна 

підприємства та його збереження. 

4.9. Проводить ремонтно–будівельні роботи та забезпечує 

необхідними матеріалами виконання цих робіт, із врахуванням цінових 

пропозицій постачальників. 
 

V. Взаємовідносини господарського відділу з іншими підрозділами 

5.1. З усіма підрозділами підприємства співпрацює з питань господар- 

ського, соціально-побутового та матеріально-технічного обслуговування. 

5.2. Одержує від всіх підрозділів вчасну інформацію про необхідність 

ремонту чи поновлення господарського інвентарю, замовлення на 

канцелярські товари. 

5.3. Надає відділу бухгалтерського обліку та звітності накладні на 

отримання малоцінних швидкозношуючих предметів та основних засобів, 

звітну документацію про їх використання та списання. 

5.4. Одержує від сектору організаційно-кадрової роботи 

затверджений штатний розклад відділу, затверджений графік відпусток 

працівників відділу, відомості про фактичну чисельність працівників по 

підрозділах. Надає сектору організаційно-кадрової роботи заявки на 

працівників, характеристики на працівників, пропозиції щодо складення 

графіку відпусток, службові та доповідні записки до розпоряджень з 

особового складу та основної діяльності виконавчого комітету, заяви на 

відпустки у встановлений термін, подання про заохочення та накладення 

стягнень на працівників. 



VI. Відділ має право 

6.1. Ознайомлюватися з проектами рішень сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради та виконавчого комітету, керівників інших структурних 

підрозділів, що стосується господарського забезпечення виконавчого 

комітету та його структурних підрозділів. 

6.2. Вимагати від керівництва сприяння у виконанні обов’язків, які 

передбачені цим положенням. 

6.3. Вносити пропозиції керівництву виконавчого комітету стосовно 

роботи відділу матеріально технічного та господарського забезпечення. 

6.4. Вносити на розгляд керівництва виконавчого комітету пропозиції 

щодо покращення господарського забезпечення. 

 
 

VII. Відповідальність 

7.1. Відповідальність за неналежне виконання завдань та функцій 

покладених на відділ матеріально технічного та господарського забезпечення 

несе завідувач господарства. 

7.2. Відповідальність інших працівників відділу встановлюється 

посадовими інструкціями. 

7.3. Господарський відділ несе відповідальність за: 

-своєчасне прибирання приміщень; 

-господарське, соціально-побутове та матеріально-технічне обслуговування 

підприємства. 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02 2021 Тур’ї Ремети № 47 

 

Про упорядкування назв закладів освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради, 

затвердження в новій редакції статутів 

та їх реєстрацію 

 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

п. 8 статті 22 Закону України «Про освіту», ст. 34,35 Закону України «Про 

повну загальну середню освіту», статті 57 Господарського кодексу України,  

враховуючи Постанову Кабінету Міністрів України від 19 листопада 1997 

року № 1293 «Про присвоєння імен навчальним закладам», рішення Тур’є- 

Реметівської сільської ради від 30.12.2020р. №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’є-Реметівської сільської ради, засновником яких є 

Перечинська районна рада Закарпатської області», з метою впорядкування 

назв закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради, затвердження в новій 

редакції статутів та їх реєстрацію, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити найменування юридичних осіб: 

- Тур’я-Реметівський дошкільний навчальний заклад Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463370), змінити на Тур’є-Реметівський 

заклад дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та визначити 

місцезнаходження закладу за адресою: 89221 Закарпатська область, 

Перечинський район, с.Тур’ї Ремети, вул. Центральна,1; 

- Турицький дошкільний навчальний заклад (ЄДРПОУ 26463306), змінити 

на Турицький заклад дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та 

визначити місцезнаходження закладу за адресою: 89222 Закарпатська 

область, Перечинський район, с.Туриця, вул.Центральна,134; 

- Раківський дошкільний навчальний заклад (ЄДРПОУ 26463329), змінити 

на Раківський заклад дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та 

визначити місцезнаходження закладу за адресою: 89223 Закарпатська 

область, Перечинський район, с. Раково, вул. Центральна,13; 



- Тур’я-Пасіцький дошкільний навчальний заклад (ЄДРПОУ 26463401), 

змінити на Тур'я-Пасіцький заклад дошкільної освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради та визначити місцезнаходження закладу за адресою: 89223 

Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’я Пасіка, 

вул.Турянська,48; 

- Порошківський дошкільний навчальний заклад (ЄДРПОУ 26463341), 

змінити на Порошківський заклад дошкільної освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради та визначити місцезнаходження закладу за адресою: 89230 

Закарпатська область, Перечинський район, с. Порошково, вул. 

Центральна,117; 

- Порошківський дошкільний навчальний   заклад   загального   розвитку 

«Зерновське» с. Порошково Перечинського району Закарпатської області 

(ЄДРПОУ 38699712), змінити на Порошківський заклад дошкільної освіти 

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

визначити місцезнаходження закладу за адресою: 89230 Закарпатська 

область, Перечинський район, с. Порошково, вул.Зерновська,141; 

- Тур’я-Полянський дошкільний навчальний заклад (ЄДРПОУ 26463312), 

змінити назву на Тур’я-Полянський заклад дошкільної освіти Тур’є- 

Реметівської сільської ради та визначити місцезнаходження закладу за 

адресою: 89232 Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур’я 

Поляна, вул. Зелена, 138; 

- Поляно-Гутянський дошкільний навчальний заклад (ЄДРПОУ 37916709), 

змінити назву на Поляно-Гутянський заклад дошкільної освіти Тур’є- 

Реметівської сільської ради та визначити місцезнаходження закладу за 

адресою: 89232 Закарпатська область, Перечинський район, с. Полянська 

Гута, вул. Центральна,117; 

- Тур’я Бистрянський заклад дошкільної освіти Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463364), змінити назву на Тур’я- 

Бистрянський заклад дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та 

визначити місцезнаходження закладу за адресою: 89231 Закарпатська 

область, Перечинський район, с. Тур’я Бистра, вул.Борканюка,19; 

- Вільшинківський навчально-виховний комплекс загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів – дошкільний навчальний заклад Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463252), змінити назву на Вільшинківська 

гімназія Тур’є-Реметівської сільської ради та визначити місцезнаходження 

закладу за адресою: 89214 Закарпатська область, Перечинський район, 

с.Вільшинки, 90; 

- Липовецька загальноосвітня школа І ступеня (ЄДРПОУ 37916583), змінити 

назву на Липовецька початкова школа Тур’є-Реметівської сільської ради та 

визначити місцезнаходження закладу за адресою: 89215 Закарпатська 

область, Перечинський район, с. Липовець, вул. Полонинська,23; 

- Мокрянська загальноосвітня школа І ступеня (ЄДРПОУ 37916714), змінити 

назву на Мокрянська початкова школа Тур’є-Реметівської сільської ради та 

визначити місцезнаходження закладу за адресою: 89230 Закарпатська 

область, Перечинський район, с. Мокра, вул. Центральна,68; 



- Турицька загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463186), змінити назву на Турицька 

гімназія Тур’є-Реметівської сільської ради та визначити місцезнаходження 

закладу за адресою: 89222 Закарпатська область, Перечинський район, с. 

Туриця, вул. Центральна,100; 

- Туричківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463128), змінити назву на Туричківська 

гімназія Тур’є-Реметівської сільської ради та визначити місцезнаходження 

закладу за адресою: 89215 Закарпатська область, Перечинський район, с. 

Турички, вул. Центральна,27; 

- Раківська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463237), змінити назву на Раківська 

гімназія Тур’є-Реметівської сільської ради та визначити місцезнаходження 

закладу за адресою: 89224 Закарпатська область, Перечинський район, с. 

Раково, вул. Миру,2; 

- Тур’я Полянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463192), змінити назву на Тур’я- 

Полянська гімназія Тур’є-Реметівської сільської ради та визначити 

місцезнаходження закладу за адресою: 89232 Закарпатська область, 

Перечинський район, с.Тур’я Поляна, вул.Зелена,37; 

- Поляно-Гутянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463217), змінити назву на Поляно- 

Гутянська гімназія Тур’є-Реметівської сільської ради та визначити 

місцезнаходження закладу за адресою: 89232 Закарпатська область, 

Перечинський район, с.Полянська Гута, вул.Центральна,117; 

- Тур’я Бистрянська загальноосвітня школа І-ІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463223), змінити назву на Тур’я- 

Бистрянська гімназія Тур’є-Реметівської сільської ради та визначити 

місцезнаходження закладу за адресою: 89231 Закарпатська область, 

Перечинський район, с.Тур’я Бистра, вул.Духновича,66; 

- Тур’я-Реметівська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26395645), змінити назву на Тур’є- 

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

Реметівської сільської ради та визначити місцезнаходження закладу за 

адресою: 89211 Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур’ї 

Ремети, вул.Центральна, 24а; 

- Тур’я Пасіцька загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463275), змінити назву на Тур’я- 

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

сільської ради та визначити місцезнаходження закладу   за    адресою: 

89223 Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур’я Пасіка, 

вул.Турянська,35; 

- Порошківська загальноосвітня школа І-ІІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 26463298), змінити назву на Порошківський 

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



ради     та     визначити     місцезнаходження     закладу      за      адресою: 

89230 Закарпатська область, Перечинський район, с. Порошково, вул. 

Центральна,81. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту сільської ради (Цапик В.В.): 

- здійснити затвердження статутів закладів загальної середньої та дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської ради у новій редакції згідно з переліком, 

визначеним пунктом 1 цього рішення. 

- забезпечити здійснення всіх відповідних реєстраційних дій відповідно до 

вимог законодавства щодо зазначених в пункті 1 даного рішення юридичних 

осіб. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

начальника відділу освіти, молоді та спорту - Цапик В.В., Тур’є- Реметівської 

сільської ради. 

 

 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 48 

 

Про передачу майна на праві оперативного 

управління та на баланс відділу освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

Керуючись статті 26, статті 60, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання рішення першої сесії восьмого 

скликання (п’яте пленарне засідання) Ужгородської районної ради від 

29.12.2020 року № 48, на виконання рішення третьої сесії VIII скликання 

Тур’є-Реметівської сільської ради від 30 грудня 2020 року № 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’є-Реметівської сільської ради, засновником яких 

є Перечинська районна рада Закарпатської області», сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати комунальне майно закладів освіти (в тому числі юридичні 

особи) Тур’є-Реметівської сільської ради (додаток 1) згідно актів прийому- 

передачі, на праві оперативного управління та на баланс відділу освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майна у складі згідно з 

додатком 2, що додається до цього рішення. 

3. Комісії забезпечити належне приймання-передачу майна згідно актів 

прийняття-передачі та подати на затвердження сільському голові. 

4. Фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської ради та 

централізованій бухгалтерії відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради внести відповідні зміни в документи 

бухгалтерського обліку. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 



інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної комісії – 

Лоскій Іван Іванович). 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

від 02.02.2021 року № 48 

 

ПЕРЕЛІК 

комунального майна закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 

 

№ 

з/п 

Код за 

ЄДРПОУ 

Найменування Адреса 

1 26463370 Тур’я-Реметівський 

дошкільний навчальний 

заклад Перечинського 

району Закарпатської області 

89221 Закарпатська область, 

Перечинський район, с. Тур’ї 

Ремета, вул.Центральна,1 

2 26463306 Турицький дошкільний 

навчальний заклад 
89222 Закарпатська область, 

Перечинський район, с. 

Туриця, 

вул. Центральна,134 

3 26463329 Раківський дошкільний 

навчальний заклад 

89223 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

с. Раково, вул. Центральна,13 

4 26463401 Тур’я-Пасіцький дошкільний 

навчальний заклад 
89223 Закарпатська область, 

Перечинський район, с.Тур’я 

Пасіка, вул. Тур’янська,48 

5 26463341 Порошківський дошкільний 

навчальний заклад 

89230 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

с.Порошково, 

вул.Центральна, 117 

6 38699712 Порошківський дошкільний 

навчальний заклад 

загального розвитку 

«Зерновське» 
с.Порошково Перечинського 

району Закарпатської області 

89230 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

с.Порошково, 

вул. Зерновська, 141 

7 26463312 Тур’я-Полянський 
дошкільний навчальний 

89232 Закарпатська область, 



  заклад Перечинський район, 

с.Тур’я Поляна, 

вул.Зелена,138 

8 37916709 Поляно-Гутянський 

дошкільний навчальний 

заклад 

89232 Закарпатська область, 

Перечинський район, 
с.Полянська Гута, 

вул.Центральна,113 

9 26463364 Тур’я-Бистрянський 

дошкільний навчальний 

заклад 

89231 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

с.Тур’я Бистра, 

вул. Борканюка,19 

10 26463252 Вільшинківський НВК 

ЗОШ І-ІІ ступенів – 

дошкільний навчальний 

заклад Перечинського 

району Закарпатської області 

89214 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

с. Вільшинки,90 

11 37916688 Присліпська загальноосвітня 
школа 

І ступеня 

вул. Присліпська, 37, 

с. Вільшинки, 

Перечинський район 

індекс 89214 

12 37916583 Липовецька загальноосвітня 
школа І ступеня 

вул. Полонинська,23, 
с.Липовець, 

Перечинський район 

індекс 89215 

13 37916714 Мокрянська загальноосвітня 
школа І ступеня 

вул.. Центральна, 68 

с. Мокра, Перечинський 

район індекс 89230 

14 26463186 Турицька загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Перечинського району 

Закарпатської області 

вул. Центральна, 98, 

с. Туриця, 

Перечинський район 

індекс 89222 

15 26463128 Туричківська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Перечинського 
району Закарпатської області 

вул. Центральна, 27, 

с. Турички, 

Перечинський район 

індекс 89215 



16 26463237 Раківська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів 

Перечинського району 

Закарпатської області 

вул. Миру, 2, 

с. Раково, 

Перечинський район 

індекс 89224 

17 26463192 Тур’я-Полянська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області 

вул. Зелена, 37, 

с. Тур'я Поляна, 

Перечинський район 

індекс 89232 

18 26463217 Поляно-Гутянська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Перечинського 
району Закарпатської області 

вул.Центральна, 117, 

с. Полянська Гута, 

Перечинський район 

індекс 89232 

19 26463223 Тур’я Бистрянська 

загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області 

вул.Духновича 66, 

с. Тур'я Бистра, 

Перечинський район 

індекс 89231 

20 26463275 Тур’я Пасіцька 

загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенівПеречинського 

району Закарпатської області 

вул.Турянська, 35, 

с. Тур’я Пасіка, 

Перечинський район 

індекс 89223 

21 26463298 Порошківська 
загальноосвітня школа І-ІІІ 

ступенівПеречинського 

району Закарпатської області 

вул. Центральна, 81, 

с. Порошково, 
Перечинський район 

індекс 89230 

22 26395645 Тур’я-Реметівська 
загальноосвітня школа 

І-ІІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області 

вул. Центральна, 24а, 

с. Тур’ї Ремети, 

Перечинський район 

індекс 89221 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток № 2 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 48 

 

Склад комісії 

з прийняття-передачі майна 

закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 

 

 
КРУПЧИНСЬКА 

Олександра 
Олександрівна 

 

 

 

 

 

 
КОРЯК 

Марія 

Федорівна 

ЛАГОДА 

Марина 

Юріївна 

ЦАПИК 

Владислав 

Йосипович 

Голова комісії 

перший заступник голови Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 
 

 

Члени комісії 

головний бухгалтер Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
головний бухгалтер відділу освіти, молоді та 

спорту Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Начальник відділу освіти, молоді та 

спорту Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

               02.02.2021                                    Тур’ї  Ремети                                      № 49 
 

          Про передачу майна на праві оперативного  

          управління та на баланс відділу культури та  

          туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Керуючись статті 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання рішення третьої сесії VIII скликання Тур’є- Реметівської 

сільської ради від 30 грудня 2020 року № 43 «Про надання згоди на прийняття 

закладів культури та їх майна у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської 

ради», засновником яких є Перечинська районна рада Закарпатської області», 

сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Передати комунальне майно закладів культури (в тому числі юридичні особи) 

Тур'є-Реметівської сільської ради (додаток 1)  згідно актів прийому-передачі, на праві 

оперативного управління та на баланс відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

2. Утворити комісію з приймання-передачі майна у складі згідно з додатком 2. 

3. Комісії забезпечити належне приймання - передачу майна згідно актів прийняття - 

передачі та подати на затвердження сільському голові.  

4. Фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської ради та централізованій 

бухгалтерії відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради внести 

відповідні зміни в документи бухгалтерського обліку. 

5. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (голова постійної комісії – Лоскій Іван Іванович). 

 

 

 

Сільський голова                                                              Надія ДЕВІЦЬКА 

                      

 

                                                                           

 

                                                                           

 

 



                                                                          Додаток 1 до рішення  

                                                                          Тур’є-Реметівської сільської ради  

                                                                          від 02.02.2021 року  № 49  

 

ПЕРЕЛІК 

комунального майна закладів культури Тур'є-Реметівської  

сільської ради 

№ 

з/п 

Код за 

ЄДРПОУ 

Найменування Адреса  

1 02165969 Тур'є-Реметівська дитяча 

школа мистецтв 

89221  Закарпатська  область,  

Перечинський  район, с.Тур’ї 

Ремети, вул. Центральна,10 

2 04351280 Клубна установа  

с. Тур'ї Ремети 

89221  Закарпатська  область,  

Перечинський  район, с.Тур’ї 

Ремети, вул. Радванка, 85 

3 04351251 Клубна установа с. Туриця 89222  Закарпатська  область,  

Перечинський  район, 

с.Туриця, вул. Центральна, 65 

4 04351207 Клубна установа  

с. Порошково (1040,1 кв.м) 

 

89230  Закарпатська  область,  

Перечинський  район, 

с.Порошково,  

вул. Центральна, 73     

5 04351245 Клубна установа  

с. Тур'я Поляна 

89232 Закарпатська  область,  

Перечинський район,  

с.Тур’я Поляна, вул. Зелена, 80 

6 04351245 Клубна установа  

с. Полянська Гута 

89232 Закарпатська  область,  

Перечинський район,  

с.Полянська Гута,  

вул. Центральна, 76 

7 04351222 Клубна установа  

с. Тур'я Бистра 

89231 Закарпатська  область,  

Перечинський район,  

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 68 

8 04351156 Клубна установа  

с. Вільшинки 

89214 Закарпатська  область,  

Перечинський район, 

с. Вільшинки, № 80 

9 04351268 Клубна установа  

с. Липовець 

вул. Сковороди, 24 с. Липовець, 

Перечинський район 

індекс 89215 

10 - Клубна установа с. Мокра

  

вул. Центральна, 60  с. Мокра, 

Перечинський район   

індекс 89230 

11 04351593 
Клубна установа с. Раково 

 

вул. Центральна , 21  

с. Раково, Перечинський район 

індекс 89224 

12 04351201 Клубна установа  

с. Маюрки 

с. Маюрки, № 21, індекс 89230 

13 04351268 Клубна установа  с. Лікіцари, вул. Шевченка, №22, 



с. Лікіцари індекс 89215 

14 05457419 
«Публічна бібліотека» 

Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

вул. Радванка, 85 

с. Тур’ї  Ремети, Перечинський 

район 

індекс 89221 

15 05457419 

Бібліотека-філія  

с. Тур'я Поляна 

вул. Зелена, 80, 

с. Тур'я Поляна, Перечинський 

район 

індекс 89232 

16 05457419 

Бібліотека-філія с. Туриця 

89222  Закарпатська  область,  

Перечинський  район, 

с.Туриця, вул. Центральна, 65 

17 05457419 

Бібліотека-філія  

с. Полянська Гута 

вул.Центральна, 84,  

с. Полянська Гута, Перечинський 

район 

індекс 89232 

18 05457419 

Бібліотека-філія  

с. Тур'я Бистра 

вул.Духновича 64,  

с. Тур'я Бистра, Перечинський 

район 

індекс 89231 

19 05457419 

Бібліотека-філія  

с Тур'я Пасіка 

вул.Турянська, 33, 

с. Тур’я Пасіка, Перечинський 

район 

індекс 89223 

20 05457419 

Бібліотека-філія  

с. Порошково 

вул. Центральна, 74, 

с. Порошково, Перечинський 

район 

індекс 89230 

21 05457419 
Бібліотека-філія  

с. Вільшинки 

89214 Закарпатська  область,  

Перечинський район, 

с. Вільшинки, № 80 

22 05457419 
Бібліотека-філія  

с. Турички 

вул. Центральна, 30, 

с. Турички, Перечинський район 

 

23 05457419 
Бібліотека-філія  

с. Раково 

вул. Центральна , 21  

с. Раково, Перечинський район 

індекс 89224 

23 05457419 
Бібліотека-філія  

с. Мокра 

вул. Центральна, 60  с. Мокра, 

Перечинський район   

індекс 89230індекс 89224 

 

 

       Секретар сільської ради                                                Едуард  ВОРОНИЧ 

                                                                           

 

 

 

 



 

 

 

                                                                          Додаток 2 до рішення  

                                                                          Тур’є-Реметівської сільської ради  

                                                                          від 02.02.2021 року  № 49   

 

 

 

Склад комісії 

 з прийняття-передачі майна 

закладів культури Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова комісії 

 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра  

Ярославівна 

 

перший заступник голови Тур’є-  

Реметівської    сільської ради  

 

 

 

Члени комісії: 

 

КОРЯК  

Марія  

Федорівна  

 

головний бухгалтер  Тур’є-Реметівської     

сільської ради 

КОВАЧ 

Оксана  

Іллічна 

 

спеціаліст-бухгалтер  відділу культури та     

туризму Тур’є-Реметівської   сільської ради  

ГАРАГОНИЧ 

Леся 

Василівна 

в.о. начальник відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                Едуард  ВОРОНИЧ 

 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 50 

 

Про здійснення повноважень 

у сфері державної реєстрації 

актів цивільного стану 

Відповідно до підпункту 5 пункту «б» частини 1 статті 38 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 4 та частини 2 статті 

6 Закону України «Про державну реєстрацію цивільного стану» , пунктів 3.2, 

3.3, 3.6, 4.2.3, 4.3, 5.4, 5.5, 5,6 Порядку ведення обліку і звітності про 

виконання бланків свідоцтв про державну реєстрацію активів цивільного 

стану, а також їх зберігання, затвердженого наказом Міністерства юстиції 

України від 29.10.2012 року № 1578/5, зареєстрованим в Міністерстві юстиції 

України 02.11.2012 року за № 1845/22157, керуючись статтею 26 Закону 

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

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Покласти відповідальність за проведення державної реєстрації актів 

цивільного стану про народження фізичних осіб та її походження, шлюбу, 

смерті, з дотриманням єдиної нумерації по видах актових записів цивільного 

стану у Тур’є-Реметівській сільській раді на спеціаліста відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» Мошак Марію Василівну. 

2. Покласти відповідальність за зберігання, ведення належного обліку 

використання бланків свідоцтв про державну реєстрацію актів цивільного 

стану, подання у встановлені законодавством порядку та строки до 

Перечинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного 

стану Південно-Західного міжрегіонального управлінні міністерства юстиції 

(м. Івано-Франківськ) звітів та відповідної інформації про державну 

реєстрацію актів цивільного стану та використання бланків свідоцтв про 

державну реєстрацію актів цивільного стану на спеціаліста І категорії відділу 

«Центр надання адміністративних послуг» Мошак Марію Василівну. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 51 

 
Про Програму допомоги Перечинському 

районному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки 

щодо забезпечення виконання заходів 

мобілізаційної підготовки, призову громадян 

України на строкову військову службу та 

військову службу за контрактом до Збройних 

Сил України та інших військових формувань 

на 2021 рік 

 

Розглянувши та обговоривши Програму допомоги Перечинському 

районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки 

щодо забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, призову 

громадян України на строкову військову службу за контрактом до Збройних 

Сил України та інших військових формувань на 2021 рік, відповідно до 

статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є- 

Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

3. Перечинському районному територіальному центру комплектування 

та соціальної підтримки про виконання заходів Програми поінформувати 
сільську раду до 15 січня 2022 року. 

1. Затвердити Програму допомоги Перечинському районному 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки щодо 

забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, призову громадян 

України на строкову військову службу за контрактом до Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2021 рік (далі – Програма), що 

додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на 

фінансування заходів Програми. 



4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

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

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є - Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 50 

 

 

 
ПРОГРАМА 

допомоги Перечинського районного територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення виконання 

заходів мобілізації підготовки, призову громадян України на строкову 

військову службу та військову службу за контрактом до Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2021 рік 

 

 
1. Загальні положення 

Програму допомоги Перечинському районному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення виконання 

заходів мобілізаційної підготовки, призову громадян України на строкову 

військову службу та військову службу за контрактом до Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2021 рік (далі – Програма) 

розроблено на основі завдань покладених на районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки органів місцевого самоврядування, 

що вирішуються ними спільно. 

Програмою передбачаються заходи, спрямовані на забезпечення 

виконання завдань та функцій військовим комісаром. Удосконалення та 

підвищення ефективності роботи, пов’язаної із виконанням заходів 

мобілізаційної підготовки, призову громадян України на строкову військову 

службу та військову службу за контрактом до Збройних Сил України та 

інших військових формувань, інформаційного забезпечення місцевих органів 

виконавчої влади, підприємств, установ, організацій і населення з питань 

оборони та мобілізаційної роботи. 

 

 
2. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення проведення призову громадян на 

строкову військову службу, проведення добору кандидатів для прийняття на 

військову службу за контрактом, участь у доборі громадян для проходження 

служби у військовому резерві Збройних Сил, підготовка та проведення в 

особливий період людських та транспортних ресурсів, забезпечення 

соціального          та правового захисту військовослужбовців, 

військовозобов’язаних і призовників, проведенні військово-облікової роботи. 



Участь у військово-патріотичному вихованні громадян, здійсненні заходи з 

підготовки та ведення територіальної оборони, інших заходів з питань 

оборони відповідно до законодавства. Проведення рекламно агітаційної та 

рекламно-роз’яснювальної роботи. 

 

 
3. Фінансове та організаційне забезпечення Програми 

Програма передбачає надання допомоги Перечинському районному 

територіальному центру комплектування та соціальної підтримки щодо 

забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, призову громадян 

України на строкову військову службу та військову службу за контрактом до 

збройних Сил України та інших військових формувань. 

Реалізація Програми відбувається у 2021 році. 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в установленому 

порядку за рахунок місцевого бюджету. Загальний обсяг фінансування 

заходів Програми складатиме 100 000 (сто тисяч) тисяч грн. 00 копійок 

згідно з додатком. 

Виконавцем Програми є Перечинський районний територіальний 

центр комплектування та соціальної підтримки. 

 

 
4. Завдання та результативні показники Програми 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу виконати завдання, 

поставлені військовим командуванням територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки та підвищити боєздатність 

територіального центру комплектування та соціальної підтримки. 

 

 
5. Координація та контроль за виконанням Програми 

Координація та контроль за виконанням Програми здійснюється 

головою сільської територіальної громади та постійною комісією з питань 

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва. 

Виконавець Програми до 15 січня 2022 року подає до виконкому 

сільської територіальної громади інформацію (звіт) про виконання Програми. 

 
 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Перечинський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки щодо 

забезпечення виконання заходів мобілізаційної 

підготовки, призову громадян України на строкову 

військову службу та військову службу за контрактом 

до Збройних Сил України та інших військових 

формувань 

2. Підстава для 

розроблення Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про обов’язок і військову службу», 

«Мобілізаційну підготовку та мобілізацію» 

3. Розробник Програми  

4. Відповідальний 

виконавець Програми 

Перечинський районний територіальний центр 

комплектування та соціальної підтримки щодо 

забезпечення виконання заходів мобілізаційної 

підготовки, призову громадян України на строкову 

військову службу та військову службу за контрактом 

до Збройних Сил України та інших військових 

формувань 

5. Термін реалізації 

Програми 
 

2021 рік 

6. Перелік місцевих 

бюджетів, що беруть 

участь у виконанні 

Програми 

 

Сільський бюджет 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалі- 

зації Програми 

 

35, 00 тис. грн. 

Додаток 1 

до Програми 

ПАСПОРТ 

Програми допомоги Перечинському районному територіальному центру 

комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення виконання 

заходів мобілізаційної підготовки, призову громадян України на строкову 

військову службу та військову службу за контрактом до Збройних Сил 

України та інших військових формувань на 2021 рік 



Додаток 2 

до Програми 

 

 
Розрахунок 

коштів для виконання основних заходів Програми 
 

№з/п Заходи Сума (тисяч гривень) 

2021 рік 

1 Забезпечення заходів з вшанування пам’яті 

загиблих воїнів за незалежність України, 

відзначення державних свят та урочистих дат і 

подій місцевого значення (виготовлення 

рекламно-агітачійної продукції, та бланків 

інформаційно-роз’яснювальної роботи в тому 

числі). 

 
7,50 

2 Придбання канцелярських виробів. 5,00 

3 Придбання комплектуючих виробів і деталей 

всіх видів обладнання. 

2,50 

4 Придбання засобів автоматизації та інформації 

підтримки (ПЕОМ в комплекті, LED монітори 

системи кондиціювання, засоби телефонного 

зв’язку), мультимедійне обладнання для 

проведення агітаційних заходів. 

 
12,00 

5 Обладнання приміщень та придання меблів для 

забезпечення прийому та обслуговування 

громадян (стільці, стіл-рецепшен). 

 
8,00 

Всього 35,00 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА 

 

 
До проекту рішень «Про програму допомоги Перечинському 

районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки 

щодо забезпечення виконання заходів мобілізаційної підготовки, зову 

громадян України на строкову військову службу та військову службу за 

контрактом до Збройних Сил України та інших військових формувань. 

 

 
1. Обгрунтування необхідності прийняття рішення 

Проект даного рішення розроблений на підставі завдань покладених на 

Перечинський районний територіальний центр комплектування та соціальної 

підтримки та органи державної влади і місцевого самоврядування, що 

вирішуються ними спільно та листа військового комісара Перечинський 

районний територіальний центр комплектування та соціальної підтримки 

(далі – Перечинський РТЦК та СП) від 11.01.2021 № 8. 

 

 
2. Мета Програми 

Метою Програми є забезпечення проведення приписки громадян до 

призовних дільниць, призову громадян на стокову військову службу, 

проведення добору кандидатів для прийняття на військову службу за 

контрактом, участь у доборі громадян для проходження служби у 

військовому резерві Збройних Сил України, забезпечення соціального і 

правового захисту військовослужбовців, військовозобов’язаних та 

призовників, проведені військово-облікової роботи, підготовка та проведення 

в особливий період мобілізації людських та транспортних ресурсів, 

проведення рекламно агітаційної та рекламно - роз’яснувальної роботи, 

проведення військово-патріотичного виховання громадян,здійснення заходів 

з підготовки та проведення територіальної оборони, інших заходів з питань 

оборони відповідно до законодавства. 

 

 
3. Правові аспекти 

Проект даного рішення розроблений відповідно до Законів України 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про обов’язок і військову 

службу», «Мобілізаційну підготовку та мобілізацію». 

 

 
4. Фінансово-економічне обґрунтування 

Для забезпечення виконання Програми необхідно виділення коштів 

100.00 (сто тисяч) гривень 00 коп. 



5. Пропозиція заінтересованих органів 

Проект рішення впливу на розвиток адміністративно-територіальної 
одиниці не має. 

 

6. Регіональний аспект 
При підготовці проекту рішення не виникало жодних розбіжностей 

інтересів з іншими органами. 

7. Громадське обговорення 

Даний проект рішення не потребує громадське обговорення. 

 

 
8. Прогноз результатів 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу виконати завдання, 

поставлення перед Перечинським РТЦК та СП щодо проведення приписки, 

призову громадян на строкову військову службу, проведення добору 

кандидатів для прийняття на військову службу за контрактом, участь у 

доборі громадян для проходження служби у військовому резерві Збройних 

Сил України, забезпечення соціального та правового захисту 

військовослужбовців, військовозобов’язаних та призовників, проведенні 

військово-облікової роботи та підвищити спроможність Перечинського 

РТЦК та СП до виконання завдань за призначенням. 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 52 

 

Про затвердження цільової 

Програми «Власний дім 

на 2021-2025 роки» 

 
Розглянувши та обговоривши Програму «Власний дім на 2021-2025 

роки», відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указу Президента України від 27.03.1998 р. № 222 «Про заходи 

щодо підтримки індивідуального житлового будівництва на селі» та Указу 

Президента України від 15.07.2002 року № 640 «Про першочергові заходи 

щодо підтримки розвитку соціальної сфери села», рішення Закарпатської 

обласної ради №1835 від 01.10.2020 р. «Про обласну цільову програму 

«Власний дім» на 2021−2025роки», Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму «Власний дім на 2021-2025 роки» (далі – 

Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на її 

фінансування при формуванні бюджету на 2021- 2025 роки. 

3. Відділу житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою сільської ради про хід виконання даної Програми інформувати 

сільську раду щороку до 01 жовтня. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (голова постійної комісії – Гулей-Шикула О.Ф.). 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 52 

 
 

Цільова програма «Власний дім на 2021-2025 роки» 

 

 

Загальні положення 

Цільова програма «Власний дім на 2021−2025 роки» (далі - Програма) 

розроблена відповідно до Указу Президента України від 27 березня 1998 

№ 222/98 «Про заходи щодо підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі», постанов Кабінету Міністрів України від 3 серпня 1998 

року № 1211 «Про затвердження Положення про порядок формування і 

використання коштів фондів підтримки індивідуального житлового 

будівництва на селі», від 5 жовтня 1998 року № 1597 «Про затвердження 

Правил надання довгострокових кредитів індивідуальним забудовникам 

житла на селі», а також рішення Закарпатської обласної ради № 1835 від 

01.10.2020 р. «Про обласну цільову програму «Власний дім» на 2021−2025 

роки», 
 

Програма надає дієву допомогу жителям громади в покращенні 

житлових умов, зменшенні кількості довгобудів, а також сприяє роботі 

підприємств будівельної галузі та збереженню і створенню нових робочих 

місць. 
 

Мета та завдання Програми 

Метою Програми є фінансова підтримка жителів громади у 

забезпеченні доступним житлом та покращенні існуючого житла через 

надання довгострокових пільгових (під 3 % річних) кредитів тим категоріям 

громадян, які потребують поліпшення умов проживання та мають право на 

користування таким позиками. 

 

 
Фінансування Програми 

Джерела фінансування Програми сформовано за рахунок: 

коштів акумульованих Фондом з державного, обласного, районного 

бюджетів; 

коштів місцевого бюджету ради (громади). 



Кошти, які виділяються радою на реалізацію цільової програми 
“Власний дім”, є зворотними і повертаються у розпорядження ради при 

поверненні кредитів позичальниками. 

 

 
Кредитування Програми 

Кредитування по Програмі здійснюється за наступними напрямками: 

- для будівництва нового житлового будинку у розмірі до 400,0 
(чотириста) тис. гривень терміном до 15 років; 

- для добудови, реконструкції, капітального ремонту житла – до 250 

(двісті) тис. гривень терміном до 10 років; 

- для придбання готового або незавершеного будівництва житла 

(будинку або квартири) у обсязі до 300,0 (триста) тис. гривень, а також на 

його подальшу добудову, реконструкцію та капітальний ремонт у сумі 50 

(п’ятдесят) тис. гривень терміном до 15 років; 

- для будівництва інженерних мереж (газопостачання, 

водопостачання, водовідведення, електрозабезпечення, опалення: в тому 

числі встановлення твердопаливного котла, топки та інше) з підключенням їх 

до існуючих комунікацій і за їх межами (індивідуально) у сумі до 100,0 (сто) 

тис. гривень з терміном повернення до 8 (восьми) років. 

впровадження енергоефективних та енергозберігаючих технологій, а 

саме: 

- для утеплення фасаду, даху, заміну зовнішніх дверей та вікон 

будинку або квартири у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень із терміном 

повернення до 8 (восьми) років; 

- для ремонту даху із заміною покрівлі та водостічної системи (без 

заміни будівельних конструкцій даху) у сумі до 100,0 (сто) тис. гривень з 

терміном повернення до 8 (восьми) років; 

- для встановлення або ремонту даху із заміною покрівлі, будівельних 

конструкцій та водостічної системи у сумі до 145,0 (сто сорок п’ять) тис. 

гривень з терміном повернення до 10 (десяти) років. 

Розподіл обсягів пільгового кредитування передбачається 

здійснювати у відповідності до фінансування Програми з бюджету ради 

(громади). 



Реалізація Програми 

Реалізація Програми здійснюється обласним фондом інвестування 

об'єктів соціальної сфери та промисловості, створеним розпорядженням 

голови Закарпатської обласної державної адміністрації від 21.04.99 №166 

«Про обласний фонд інвестування об'єктів соціальної сфери та 

промисловості» та відповідною радою. 

Контроль за впровадженням Програми покладається на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою. 

 

 
Очікувані результати 

У ході реалізації Програми передбачається будівництво нового та 

завершення раніше розпочатого будівництва житлових будинків, 

облаштування інженерними мережами будинків чи квартир та покращення 

житлових умов населення. 

 

 

 

Обсяги фінансування програми 
 

Джерела фінансування 
Роки кредитування 

2021 2022 2023 2024 2025 Разом 

Фонд інвестування 270,0 300,0 300,0 310,0 320,0 1500,0 
Сільський бюджет 130,0 150,0 160,0 160,0 180,0 780,0 
В т.ч.по загальному фонду 80,0 100,0 100,0 100,0 120,0 500,0 
За рахунок повернення 50,0 50,0 60,0 60,0 60,0 280,0 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ПАСПОРТ 

цільова Програма «Власний дім на 2021 - 2025 роки» 
 

 

 

Назва Програми Цільова програма «Власний дім на 2021 - 2025 роки» 

Підстава для розробки Програми Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указ Президента України від 27.03.1998р. 

№2298 «Про заходи щодо підтримки індивідуального 

житлового будівництва на селі», рішення 

Закарпатської обласної ради №1835 від 01.10.2020р. 

«Про обласну цільову програму «Власний дім» на 

2021−2025роки» 

Ініціатор розроблення Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Розробник Програми Виконавчий комітет сільської ради 

Учасники Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Термін реалізації Програми 2021 - 2025 роки 

Етапи виконання Програми (для 

довгострокових програм) 
2021 - 2025 роки 

Перелік місцевих бюджетів, які 

беруть участь у виконанні 

програми (для комплексних 

Програм) 

Обласний та місцевий 

Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми всього, у 

тому числі: 

2000,0 тис. гривень 

Кошти місцевого бюджету 500,0 тис. гривень 

Кошти інших джерел 

фінансування 

1500,0 тис. грн. за рахунок коштів Фонду 

Система організації контролю за 

виконанням 

Постійна комісія з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 53 

Про Програму фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський районний центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області 

та відшкодування витрат пов’язаних з відпуском лікарських засобів на 

2021 рік 

 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв'язку з необхідністю налагодження ефективного 

функціонування системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах 

загальної практики - сімейної медицини, заслухавши та обговоривши 

інформацію директора комунального некомерційного підприємства 

«Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Перечинської районної ради Закарпатської області щодо Програми 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Перечинський районний центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Перечинської районної ради Закарпатської області на 2021 рік, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський районний центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської на 

2021 рік, що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради вишукати можливість щодо 

фінансування заходів Програми. 

3. Директору комунального некомерційного підприємства «Перечинський 

районний центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської 

районної ради Закарпатської області Малишко Ю.Ю. забезпечити реалізацію 

заходів Програми, про що інформувати сільську раду до 15 січня 2022 року. 

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

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

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 53 

 
Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський районний центр первинної медико- 

санітарної допомого» Перечинської районної ради Закарпатської області 

та відшкодування витрат пов’язаних з відпуском лікарських заходів на 

2021 рік 

 

1. Загальні положення 

Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання 

первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики- 

сімейної медицини (далі – ЗПСМ). 

В районі проводиться реалізація заходів спрямованих на підвищення 

якості та ефективності медичних послуг, наближення кваліфікованої медико- 

санітарної допомоги до кожного мешканця, поліпшення демографічної 

ситуації, раціонального використання ресурсів охорони здоров'я. 

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної 

допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а 

питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед 

лікарів галузі охорони здоров’я становить тільки 30-50 відсотків. 

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у 

житті кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, 

визначає можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 

благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і 

кожної територіальної одиниці окремо. 

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної первинної 

медичної допомоги населенню територіальної громади. 

 

2. Мета та завдання Програми 

 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 

високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини. 

Для досягнення мети Програми комунальним некомерційним 

підприємством «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області (далі - Центр) 

забезпечується: 

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної 

допомоги населенню; 



- організація права громадян на вільний вибір лікаря з надання первинної 

медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; 

- надання первинної медичної допомоги у визначеному законодавством 

порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги в разі 

гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не 

потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

- проведення профілактичних щеплень; 

- планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану 

здоров’я пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та 

забезпечення лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних 

(під час вагітності) станів; 

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, 

отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо 

ведення здорового способу життя; 

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю за 

видачею листків непрацездатності; 

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою втратою 

працездатності; 

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної 

роботи серед населення щодо формування здорового способу життя; 

- організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними 

засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до 

фінансового бюджетного забезпечення; 

- скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування 

окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та 

законодавством; 

- визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у 

лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні 

та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною 

та якісною медичною допомогою; 

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 

працівників Центру; 

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 

медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних засобів та 

прекурсорів), обладнання та інвентарю; 

- надання платних послуг із медичного обслуговування населення 

відповідно до чинного законодавства України; 

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей; 



- надання будь-яких послуг іншим суб’єктам господарювання, що 

надають первинну медичну допомогу на території ТГ; 

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково- 

практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

- інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань. 

 

3. Загальна характеристика комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський районний центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області 

Центр створений для надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню сіл Перечинського району. Обслуговує 19208 чоловік; 11589 

дорослого населення,7619 дітей. Виробнича потужність 296 відвідувань в 

зміну. 

До складу Центру входять наступні структурні підрозділи: 

- 7 амбулаторій ЗПСМ; 

- 10 фельдшерсько-акушерських пунктів; 

Кількість штатних посад по КНП «Перечинський РЦ ПМСД» становить 

77,25 одиниць, в т. ч.: 

лікарі - 14,75 шт. од.; 

середній медичний персонал - 32,5 шт. од.; 

молодший медичний персонал - 9,0 шт. од.; 

інший персонал - 21,0 шт. од. 

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми 

 

Мережа Центру забезпечує потреби населення у доступній, 

високоякісній та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які 

проводяться у сфері охорони здоров’я направлені на формування спроможної 

мережі надання первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий 

рівень матеріально-технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній 

ланці, проведення будівництва, реконструкції та ремонту наявних 

приміщень, забезпечення транспортом, сучасним медичним обладнанням, 

інструментами та створення необхідних умов для комфортного 

обслуговування пацієнтів. Слід наголосити на кадровій проблемі в Центрі. 

На сьогодні для забезпечення оптимальної роботи щодо надання первинних 

медичних послуг населенню не вистачає 2 лікарів загальної практики- 

сімейних лікарів. Враховуючи те, що більше 60 відс. лікарів центру 

пенсійного віку, існує реальна загроза погіршення рівня забезпеченості 

лікарями провідної ланки надання первинної медико-санітарної допомоги 

населенню. Через низький рівень заробітної плати, відсутність житла молоді 

спеціалісти не бажають працевлаштовуватися до закладу. 

Основними шляхами розв’язання проблем є: 

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги; 



- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню 

району, в межах лікувального закладу; 

- приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини у відповідність до «Примірного табеля 

матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних 

осіб підприємців, які надають первинну медичну допомогу», затвердженого 

наказом МОЗ України від 26.01.2018 № 148зі змінами згідно наказу МОЗ від 

08.05.2020 № 1103; 

- матеріальній мотивації праці медичних працівників; 

- здійснення комплексу організаційних та інформаційних заходів щодо 

формування у молодих спеціалістів мотивації до роботи в Центрі; 

- проведення заходів, спрямованих на соціальний захист медичних 

працівників (забезпечення відомчим житлом тощо); 

- створення належних умов праці медичних працівників; 

- проведення навчання лікарів з залученням коштів місцевого бюджету; 

- здійснення фінансування витрат на післядипломне навчання лікарів, 

які виявили бажання працювати в ТГ; 

- запровадження системи доплат медичним працівникам до заробітної 

плати до 50 відс. посадового окладу; 

- здійснення матеріального заохочення медичних працівників за обсяг 

та якість виконаної роботи; 

- здійснення матеріального заохочення медичних працівників до 

професійних свят; 

- виплата матеріальної допомоги на оздоровлення медичним та іншим 

працівникам Центру; 

- страхування медичних працівників на випадок інфікування COVID-19 

та інших небезпечних захворювань; 

- запровадження корпоративного мобільного зв’язку для безоплатного 

спілкування з пацієнтами. 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів 

фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства. 
 

5. Фінансова підтримка виконання Програми 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

- коштів місцевого бюджету; 

- коштів державного бюджету; 

- надання підприємством платних послуг; 

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються на 

виконання плану заходів Програми. 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової 

підтримки на 2021 рік (додаток 1). 



Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів, як одержувач та використовувати виділені кошти 

відповідно до фінансового плану підприємства на 2021 рік. 

Звіт про виконання фінансового плану підприємства надається 

Центром сільському голові щоквартально. 

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми 

Виконання Програми дозволить: 

- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити 

захворюваність та смертність населення СТГ, підвищити народжуваність та 

продовжити життя. 

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями 

загальної практики - сімейними лікарями; 

- запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, 

збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу. 

- покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних 

підрозділів Центру; 

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним 

верствам населення. 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 53 

 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

Ужгородського району Закарпатської області 

2. Розробник Програми Комунальне   некомерційне   підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Перечинської районної ради 

Закарпатської області. 

3. Співрозробники Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

4. 
Учасники Програми 

Комунальне   некомерційне   підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Перечинської районної ради 

Закарпатської області та Тур’я-Реметівська 

сільська рада 

5. Термін реалізації Програми 2021 рік 

6. Джерела фінансування Обласний, сільський бюджети та інші кошти, 

не заборонені чинним законодавством 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

4020,2 тис.грн. 

8. Контроль за виконанням Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

Додаток до рішення 1 

Тур’є - Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 53 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської області 

на 2021 рік 
 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

вико- 

нання 

заходу 

Джерела фінансування Орієнтов- 

ні обсяги 

фінан- 

сування, 

тис. грн. 

1. Видатки на оплату праці Згідно штатного розпису (заробітна плата і нарахування на 
оплату праці) 

2021 Сільський бюджет 360,0 

2. Придбання предметів, 

матеріалів, обладнання та 

інвентарю 

Господарчих, будівельних, електротоварів, меблів та інших 

малоцінних предметів; 

- паливно-мастильних матеріалів, запчастин до транспортних 

засобів; 

- канцелярського та письмового приладдя; бланків, паперу та 

ін.; 
- інших товарів (сейфів) 

2021 Сільський бюджет 

 

Сільський бюджет 

65,0 

 

30,0 

Сільський бюджет 20,0 

Сільський бюджет 24,0 

3. Придбання медикаментів та 

перев’язувальних матеріалів 

Придбання вакцини від грипу 2021 Сільський бюджет 10,0 

4. Оплата послуг (крім 
комунальних): 

Згідно заключених договорів на оплату послуг: 
вивіз твердих побутових відходів 

2021 Сільський бюджет 26,8 

5. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

Оплата водопостачання та водовідведення; 

- оплата електроенергії; 

- оплата природного газу, розподіл газу, транспортування газу; 
- оплата інших енергоносіїв ( дрова). 

2021 Сільський бюджет 

Сільський бюджет 

Сільський бюджет 

0 

852,9 

0 

Сільський бюджет 283,0 



 

 
 

6. Інші виплати населенню Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських 2021 Разом 624,5 
засобів безоплатно і на пільгових умовах громадянам, які Обласний бюджет 358,6 

мають на це право відповідно до законодавства, в тому числі: Сільський бюджет 265,9 

- паліативна допомога онкохворим;   

- інсулінозалежним хворим на цукровий і нецукровий діабет: Сільський бюджет 150,0 

- всі інші категорії пацієнтів Обласний бюджет 358,6 
 Сільський бюджет 35,9 
 Разом 394,5 
 Сільський бюджет 80,0 

7. Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

Придбання оргтехніки для забезпечення робочого місця 

сімейного лікаря; 

- придбання програмного забезпечення; 

- придбання медичного обладнання 

(аналізатор крові, аналізатор сечі, сумка укладка медичної 

сестри з наповненням) 

2021 Сільський бюджет 
 

Сільський бюджет 

Сільський бюджет 

24,0 
 

50,0 

180,0 

8. Проведення поточних 

ремонтів. 

Поточні ремонти структурних підрозділів (амбулаторій 

загальної практики – сімейної медицини, фельдшерсько - 

акушерських пунктів) КНП «Центр первинної медико – 

санітарної допомоги» Перечинської районної ради 

Закарпатської області 

2021 Сільський бюджет 570,0 

9. Капітальний ремонт інших Капітальний ремонт будівлі АЗПСМ в с. 2021 Разом 900,0 

об’єктів ПорошковоПеречинського району Закарпатської області Обласний бюджет 810,0 

 (завершення) Сільський бюджет 90,0 

10. Всього  2021 Разом 4020,2 

Обласний бюджет 1168,6 

Сільський бюджет 2851,6 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 54 

 

Про затвердження Положення про комісію 

Тур’є-Реметівської сільської ради щодо 

вирішення земельних спорів відносно 

меж земельних ділянок та додержання 

громадянами правил добросусідства 

 

На підставі вимог статті 25, пункту 2 частини 1 статті 26 Закону України 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про комісію Тур’є-Реметівської сільської ради 

щодо вирішення земельних спорів відносно меж земельних ділянок та 

додержання громадянами правил добросусідства (додаток 1). 

2. Затвердити склад комісії по вирішенню земельних спорів (додаток 2). 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 54 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію Тур’є-Реметівської сільської ради 

щодо вирішення земельних спорів відносно меж 

земельних ділянок та додержання громадянами 

правил добросусідства 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення розроблено з метою забезпечення об'єктивного і 

своєчасного вирішення земельних спорів у селі Тур’є-Ремета відповідно до 

чинного законодавства. 

1.2. Положення розроблено на підставі вимог: 

Конституції України; 

Земельного кодексу України; 

ст. 33 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»; 

Закону України «Про оренду землі»; 

інших нормативних документів. 

1.3. Вирішує земельні спори в Тур’є-Реметівській сільській раді. Для 

розгляду спору і підготовки проекту рішення при Тур’є-Реметівській 

сільській раді створюється Комісія по вирішенню земельних спорів (далі - 

комісія). 

1.4. Розгляд земельних спорів здійснюється колегіально у складі 

більшості членів комісії. 

1.5. Кількісний та персональний склад комісії затверджується 

відповідним рішенням ради. 

1.6. До складу комісії обов’язково входять: заступник сільського голови з 

питань діяльності виконавчих органів ради – голова комісії, начальник 

відділу земельних відносин та екології сільської ради – заступник голови 

комісії, спеціаліст І категорії відділу земельних відносин та екології сільської 

ради – секретар комісії, голова постійної комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, депутат сільської ради від відповідного виборчого округу та 

інші члени комісії. 

1.7. У роботі комісії можуть брати участь депутати ради, 

природоохоронного, санітарно-епідеміологічного, правоохоронних органів, 

члени виконкому. 

1.8. Засідання комісії є правомочними, якщо в них беруть участь більше 

половина членів від складу, затвердженого відповідно до п. 1.5 Положення. 



2. СТОРОНИ, ЩО БЕРУТЬ УЧАСТЬ У ЗЕМЕЛЬНОМУ СПОРІ, 

ЇХ ПРАВА ТА ОБОВ'ЯЗКИ 

2.1. Сторони, що беруть участь у земельному спорі: 

особа, власник або землекористувач земельної ділянки, яка подає заяву до 

органу місцевого самоврядування і вважає, що його права на земельну 

ділянку порушені; 

особа, власник або землекористувач сусідньої земельної ділянки, збоку якої, 

на думку заявника, порушені права. 

2.2. Сторони, що беруть участь у земельному спорі, користуються рівними 

правами: мають право знайомитися з матеріалами щодо спору, робити з них 

виписки, брати участь у розгляді земельного спору, подавати документи та 

інші докази, порушувати клопотання, давати усні та письмові пояснення, 

заперечувати проти клопотань та доказів протилежної сторони, укладати 

мирову угоду, одержувати копію рішення щодо земельного спору та 

оскаржувати його в судовому порядку. 

2.3. Сторони спору зобов’язані сумлінно користуватися своїми правами і 

сприяти своїми діями комісії у своєчасному і правильному розгляді 

земельного спору. 

 

3. ПОРЯДОК РОЗГЛЯДУ ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ 

3.1. Заявник подає заяву про порушення спору в письмовій формі до ради. 

3.2. Заява має містити: 

а) найменування органу, до якого вона подається; 

б) найменування сторін, їх адреси; 

в) викладення обставин виникнення спору; 

г) зазначення доказів; 

д) підпис заявника та дату заповнення. 

3.3. До заяви можуть бути додані необхідні для розгляду спору документи і 

матеріали: 

а) документи на право власності або на право користування земельною 

ділянкою; 

б) документи, що підтверджують зміни, які відбулися в правовому режимі 

земельної ділянки; 

в) акти, протоколи, розпорядження контролюючих органів та інше. 

3.4. Земельний спір має бути вирішено у місячний строк від дня подачі 

заяви. 

3.5. Розгляд земельних спорів здійснюється в присутності сторін. 

3.6. Сторонам земельного спору надсилається письмове повідомлення про 

час і місце розгляду спору за 5 днів до засідання комісії. 

3.7. Порядок ведення засідання комісії, а також обов’язкову відносно 

однієї сторони до іншої поведінку визначає голова комісії. 

3.8. Голова комісії оголошує склад комісії, роз’яснює сторонам їхні права 

та обов’язки і сприяє у здійсненні належних їм прав. 



3.9. У разі відсутності однієї із сторін на першому засіданні комісії і від- 

сутності офіційної згоди на розгляд питання без неї, розгляд спору перено- 

ситься. 

3.10. Повторне засідання комісії відбувається не пізніше 7 днів після пер- 

шого. 

3.11. Відсутність однієї із сторін без поважних причин при повторному 

розгляді не зупиняє його розгляду і прийняття рішення. 

3.12. Доказами при вирішенні земельного спору є будь-які фактичні дані, 

на підставі яких комісія встановлює наявність чи відсутність обставин, які 

мають значення для правильного вирішення спору. 

3.13. Якщо подані сторонами докази є недостатніми, комісія має право 

витребувати від підприємств, організацій, органів державної влади, структур 

місцевого самоврядування та громадян документи і матеріали, необхідні для 

вирішення спору. 

3.14. Для роз’яснення питань, що виникають при вирішенні земельного 

спору і потребують спеціальних знань, комісія може заслуховувати експертів 

та фахівців, запрошених як сторонами, так і комісією. 

3.15. Експертами можуть бути фізичні та юридичні особи, які мають 

ліцензії на здійснення відповідної діяльності. 

3.16. Права, обов’язки та відповідальність експерта визначаються чинним 

законодавством. 

3.17. Експертиза провадиться для визначення та відновлення меж зе- 

мельних ділянок і включає: 

а) геодезичне встановлення меж земельної ділянки на місцевості; 

б) відновлення меж земельної ділянки на місцевості; 

в) інші дії. 

3.18. Витрати, пов’язані з залученням експертів, фахівців, покладаються 

на заявника. 

3.19. Про кожне засідання комісії складається протокол, у якому 

зазначаються: 

а) дата засідання; 

б) найменування та склад органу, що розглядає спір; 

в) номер справи і найменування сторін; 

г) відомості про явку на засідання сторін та членів комісії або про 

причини їхньої неявки; 

д) усні заяви і клопотання сторін; 

є) відомості про роз’яснення сторонам їхніх прав і обов’язків. 

3.20. Протокол веде секретар комісії та у триденний строк підписує 

голова комісії. 

3.21. Сторони, які беруть участь у земельному спорі, мають право 

знайомитися з протоколом, подавати письмові зауваження. 

3.22. При розгляді земельного спору по суті комісія готує проект рішення, 

який викладається в письмовій формі та подається головою комісії на сесію 

сільської ради. 



3.23. Голова комісії доповідає сільській раді щодо обставин спору і 

виносить проект рішення щодо спору, який розглядався комісією. 

3.24. Сільська рада ухвалює рішення за результатами розгляду земельного 

спору, яке складається з вступної, описової, мотивувальної та резолютивної 

частин, при цьому: 

а) у вступній частині вказуються найменування органу, що ухвалив 

рішення, номер справи, дата ухвалення рішення, найменування сторін; 

б) описова частина має містити зміст заяви, причини виникнення спору, 

пояснення та клопотання сторін, документи і матеріали, представлені 

сторонами, докази, на підставі яких ухвалено рішення; 

в) у мотивувальній частині вказуються обставини справи, встановлені 

комісією; 

г) резолютивна частина має містити вирішення земельного спору по суті 

та порядок його виконання. 

3.25. На пленарне засідання сільської ради можуть бути запрошені 

сторони спору. 

3.26. Рішення сільської ради набирає чинності з моменту його прийняття 

та передається сторонам у 5-денний термін. 

3.27. Сторони спору у разі незгоди з ухваленим рішенням мають право на 

його оскарження в судових органах. 

3.28. Оскарження рішення призупиняє його виконання. 
 

4. ВИКОНАННЯ РІШЕННЯ ЩОДО ЗЕМЕЛЬНОГО СПОРУ 

4.1. Рішення виконується не пізніше одного місяця з дня його прийняття. 

4.2. Виконання рішення не звільняє особу від відшкодування збитків, які 

виникли внаслідок порушення нею земельного законодавства. 

4.3. Виконання рішення може бути призупинено або його термін може 

бути продовжений Тур’є-Реметівською сільською радою або судом. 

 

5. ПРИКІНЦЕВІ ПОЛОЖЕННЯ 

5.1. Це Положення набирає чинності з моменту його затвердження Тур’є- 

Реметівською сільською радою. 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 2 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 54 

 
 

С К Л А Д 

комісії по вирішенню земельних спорів 
 

Голова комісії: 
 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

– заступник  сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 
 

Заступник голови комісії: 
 

– начальник відділу земельних відносин та 

екології сільської ради 
 

 

Секретар комісії: 
 

– спеціаліст  І категорії відділу земельних 

відносин та екології сільської ради 
 

Члени комісії: 

ГУЛЕЙ-ШИКУЛА 

Ольга Федорівна 

 
– голова      постійної      комісії      сільської 

ради з питань земельних відносин, 

природокористування,  планування 

території,   будівництва,   архітектури, 

охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою 

– староста відповідного села, на території якого 

вирішується земельний спір 

 

– депутат сільської ради від відповідного 

виборчого округу на території якого 

вирішується земельний спір 

– спеціаліст ІІ категорії відділу земельних 

відносин та екології сільської ради 

– спеціаліст відділу правової та кадрової 

роботи апарату сільської ради 
 
 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 55 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення у постійне користування 

земельної ділянки Перечинській районній 

державній лікарні ветеринарної медицини, 

що розташована в с. Тур’ї Ремети по вулиці 

Шевченка, 17 А 

 

Розглянувши проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у постійне користування Перечинській районній державній лікарні 

ветеринарної медицини для будівництва та обслуговування закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги, що розташована в с. Тур’ї Ремети по вулиці 

Шевченка №17А, керуючись пунктом 34.1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 118, 121 Земельного 

кодексу України, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

постійне користування Перечинській районній державній лікарні 

ветеринарної медицини, для будівництва та обслуговування закладів охорони 

здоров’я та соціальної допомоги, що розташована в с. Тур’ї Ремети по вулиці 

Шевченка №17 А (кадастровий номер 2123286300:03:002:0094). 

2. Передати Перечинській районній державній лікарні ветеринарної 

медицини у постійне користування земельну ділянку площею 0,2696 га, 

(кадастровий номер 2123286300:03:002:0094), яка розташована по вулиці 

Шевченка №17 А в селі Тур’ї Ремети. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії - Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 56 

 

Про внесення змін у рішення 34-ї сесії Тур’я-Реметівської 

сільської ради VІІ скликання №565 від 05.06.2020 року 

«Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється 

право земельного сервітуту» 

 

Розглянувши лист Перечинської районної державної лікарні 

ветеринарної медицини №б/н від 13.12.2020 року керуючись п.34 ч1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в України», Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

Викласти п. 1 рішення 34-ї сесії Тур’я-Реметівської сільської ради VІІ 

скликання №565 від 05.06.2020 року «Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення меж частини 

земельної ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту» в такій 

редакції: 

1. Надати дозвіл Перечинській РДЛВМ на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної 

ділянки, на яку поширюється дія земельного сервітуту, на право проходу та 

проїзду на велосипеді, право проїзду на транспортному засобі по наявному 

шляху, право встановлення будівельних риштувань та складування 

будівельних матеріалів з метою ремонту будівель та споруд, площею 0,0331 

га по вул. Шевченка, 17 А в с. Тур’ї Ремети. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії - Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 57 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення в оренду земельної ділянки 

по вул. Центральна, 79о в с. Тур’ї Ремети 

та надання даної ділянки в оренду 

 

Розглянувши проєкт землеустрою Головей ***** ****** щодо 

відведення в оренду земельної ділянки для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості   , керуючись статтями 

10, 93, 103, 124, 125, 126 Земельного кодексу України, п.34 ч.1 статті 26 

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

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою Головей **** **** щодо відведення 

земельної ділянки в (оренду) для розміщення та експлуатації основних 

підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств переробної 

машинобудівної та іншої промисловості, площею 0,0850 га за адресою с. 

Тур'ї Ремети, вул. Центральна, 79о. 

2. Надати Головей **** **** в оренду 79о строком на 5(п’ять) років 

земельну ділянку для розміщення та експлуатації основних підсобних і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної машинобудівної та 

іншої промисловості, площею 0,0850 га (кадастровий номер 

2123286300:02:001:0072). за адресою с. Тур'ї Ремети, вул. Центральна, 79о, 

Перечинського району. 

3. Встановити річну орендну плату в розмірі 3% її нормативної 

грошової оцінки, що становить 2527,52 грн. в рік; місячна плата складає 

210,62 (двісті десять грн. 62 коп.) грн; нормативна грошова оцінка становить 

99118,50 грн. (дев’яносто дев’ять тисяч сто вісімнадцять грн. 50 коп.) згідно 

витягу відділу у Перечинському районі головного управління 

Держгеокадастру у Закарпатській області з технічної документації про 



нормативну грошову оцінку земельної ділянки № 27/0/199-21від 16.01.2021 

р. 

4. Зобов'язати Головей *** ***: 

4.1. У місячний термін після прийняття рішення укласти договір 

оренди землі відповідно до чинного законодавства. 

4.2. Виконувати обов'язки землекористувача у відповідності до 

вимог ст. 96 Земельного кодексу України. 

5. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти договір оренди 

земельної ділянки з орендарем Головей Л.Ю. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії - Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 58 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою проєктів відведення земельних 

ділянок, призначених для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд, 

та передачу земельних ділянок у власність 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 

121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові 

звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку 

безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян, для обслуговування житлових будинків, господарських будівель і 

споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв відповідні технічні матеріали 

та документи, що підтверджують розміри вказаних земельних ділянок, на 

виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», та висновки постійної депутатської комісії з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Шахайда 

*** *** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ****, вул. ****, **. 

1.1. Безоплатно передати Шахайда *** **** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2440 га (кадастровий №2123284500:04:001:0013), 

яка розташована за адресою с. ****, вул. ****, **. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Літак *** 



*** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ****, ***. 

2.1. Безоплатно передати Літак **** **** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1925 га (кадастровий №2123282500:01:001:0017), 

яка розташована за адресою с. ****, ***. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Ганич **** *** для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ****, вул. 

***, № **. 

3.1. Безоплатно передати Ганич **** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1967 га (кадастровий №2123286300:03:04:0061), 

яка розташована за адресою с. ****, вул. *** № **. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Біган *** 

*** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ****, вул. ****, № *. 

4.1. Безоплатно передати Біган **** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0884 га (кадастровий №2123286300:03:001:0089), 

яка розташована за адресою с. ****, вул. **** №*. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Симочко 

*** *** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. Центральна, № **. 

5.1. Безоплатно передати Симочко *** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1653 га (кадастровий №2123286300: 

03:004:0062), яка розташована за адресою с. ***, вул. *** № **. 

6. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Бреньо *** 

*** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, № **. 

6.1. Безоплатно передати Бреньо *** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1362 га (кадастровий №2123286300:03:003:0025), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. *** № **. 

7. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Койса *** 

*** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, № **. 

7.1. Безоплатно передати Койса *** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 



будівель і споруд площею 0,2165 га (кадастровий №2123286300:03:003:0026), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. *** № **. 

8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Йолича *** 

*** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, № **. 

8.1. Безоплатно передати Йоличу *** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1859 га (кадастровий №2123285500: 

01:002:0041), яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, **. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Кучерявої 

*** *** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, № **. 

9.1 Безоплатно передати Кучерявій *** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2500 га (кадастровий №2123285000:01:003:0058), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, № **. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Маковецької *** *** для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. 

***, вул. І.***, **. 

10.1 Безоплатно передати Маковецькій *** *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1628 га (кадастровий №2123285000: 

01:003:0061), яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, **. 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Ман *** *** для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. 

***, вул. *** №**. 

11.1. Безоплатно передати Ман *** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1044 га (кадастровий №2123286300:03:002:0096), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. *** № **. 

12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Бескід - Шован *** ***, для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. 

***, вул. ***,**. 

12.1. Безоплатно передати гр. Бескід-Шован *** *** у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,2500 га (кадастровий 

№2123283000: 01:004:0014), яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, **. 



13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дідура *** 

*** для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***,***. 

13.1. Безоплатно передати Дідура *** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2126 га (кадастровий номер 2123283000:01:007: 

0025), яка розташована за адресою с. ***, вул. ***,**. 

14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Корпанець *** *** жит. с. ***, вул. ***,*** для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою с.***, вул. ***,***. 

14.1. Безоплатно передати гр. Корпанець *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2090 га (кадастровий №2123283000:01:007:0031), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. ***,***. 

15. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Курбаба *** *** та гр. Лизанець *** *** для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою с. ***, вул. ***, *. 

15.1. Безоплатно передати гр. Курбаба *** *** та гр. Лизанець *** *** у 

спільну часткову власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,1121га (кадастровий номер 2123283000:01:006:0037), яка 

розташована за адресою с. ***, вул. ***, *. 

16. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Ревта *** ***, будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с.***, вул. ***, 

**. 

16.1. Безоплатно передати гр. Ревта *** *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2100 га (кадастровий №2123283000:01:004:0013), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, **. 

17. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) Симочко *** для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. 

***, урочище «***». 

17.1. Безоплатно передати гр. Симочко *** *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0570га (кадастровий №2123283000: 03:015:0037), 

яка розташована за адресою с. ***, урочище «***». 



18. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Станкович *** *** для будівництва і обслугову-вання 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с.***, вул. ***, б\н. 

18.1. Безоплатно передати гр. Станкович *** *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1823 га (кадастровий №2123283000:03:015:0039), 

яка розташована за адресою с.***, вул.***, б/н. 

19. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) ) гр. Каменчук *** *** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с.*** вул. ***,**. 

19.1. Безоплатно передати гр. Каменчук *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1100 га (кадастровий №2123283000:01:006:0041), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. ***,**. 

20. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Симочко *** *** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с. ***, урочище «***». 

20.1. Безоплатно передати гр. Симочко *** *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0563 га (кадастровий №2123283000:03:015:0038), 

яка розташована за адресою с. ***, урочище «***». 

21. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Гуртлової *** *** для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, 

№ ***. 

21.1 Безоплатно передати Гуртловій *** *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2500 га (кадастровий №2123285000: 

01:003:0059), яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, № ***. 

22. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Короля *** *** для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, 

№***. 

22.1. Безоплатно передати Королю *** *** у власність земельну ділянку 

для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1087 га (кадастровий №2123286200:01:002:0024), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. *** № ***. 

23. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Бамбушкар *** *** для будівництва і обслуговування житлового будинку, 



господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, 

№ **. 

23.1. Безоплатно передати Бамбушкар *** *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1686 га (кадастровий №2123286200:01:002:0022), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. *** № **. 

24. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Маринець *** *** для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, 

№ ***. 

24.1. Безоплатно передати Маринець *** *** у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2300 га (кадастровий №2123286200:01:001:0026), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. *** № ***. 

25. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Храбан *** ***, Паламарчук *** *** для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с. ***, вул. ***, № **. 

25.1. Безоплатно передати гр. Храбан *** ***, Паламарчук *** *** у 

спільну часткову власність земельну ділянку для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

площею 0,2169 га (кадастровий №2123286300:03:001:0087), яка розташована 

за адресою с. ***, вул. *** № **. 

26. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Скубенич *** ***, для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с. ***, вул. ***, *. 

26.1. Безоплатно передати гр. Скубенич *** ***, у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,0515 га (кадастровий №2123286300:03:004:0060), 

яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, *. 

27. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 59 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

у власність громадянам для ведення 

особистого селянського господарства 

та передачу земельних ділянок у 

власність 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 33 глави п’ятої, статті 

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 

121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові 

звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку 

безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян, для ведення особистого селянського господарства та додані до заяв 

відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри 

вказаних земельних ділянок, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Штелиха *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с.***, урочище «***». 

1.1. Безоплатно передати Штелиха *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,2900 га 

(кадастровий №2123282500:01:003:0045), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище «***». 



2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Штелиха *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище «***». 

2.1. Безоплатно передати Штелиха *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1200 га 

(кадастровий №2123282500:01:001:0016), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище «***». 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Кирлик *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище «***». 

3.1. Безоплатно передати Кирлик *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,6100 га 

(кадастровий №2123282500:01:003:0046), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище «***». 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Шахайда *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована в межах населеного пункту Лікіцари. 

4.1. Безоплатно передати Шахайда *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,3111 га 

(кадастровий №2123284500:04:001:0014), яка розташована в межах 

населеного пункту Лікіцари. 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Стегури *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище ***. 

5.1. Безоплатно передати Стегурі *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,0811 га 

(кадастровий №2123286300:02:004:0040), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище ***. 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Абаканович *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, вул. ***, **. 

6.1. Безоплатно передати Абаканович *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1540 га 

(кадастровий №2123286300:03:003:0024), яка розташована за адресою с. ***, 

вул. ***, **. 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Гайдучок *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище ***. 

7.1. Безоплатно передати Гайдучок *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 1,0956 га 

(кадастровий №2123286300:02:004:0018), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище ***. 

8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Лауренчік *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище ***. 



8.1. Безоплатно передати Лауренчік *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,9429 га 

(кадастровий №2123286300:02:004:0045), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище ***. 

9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Бігану *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище ***. 

9.1. Безоплатно передати Бігану *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,9432 га 

(кадастровий №2123286300:02:004:0042), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище ***. 

10. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Сендрей *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище ***. 

10.1. Безоплатно передати Сендрей *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,9430 га 

(кадастровий №2123286300:02:004:0041), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище ***. 

11. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Чомоляк *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, вулиця ***, б/н. 

11.1. Безоплатно передати Чомоляку *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0497 га 

(кадастровий №2123286300:03:004:0059), яка розташована за адресою с. ***, 

вулиця ***, б/н. 

12. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Булак *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, вулиця ***, **. 

12.1. Безоплатно передати Булак *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,0484 га 

(кадастровий №2123285500:06:001:0013), яка розташована за адресою с. ***, 

вулиця ***,**. 

13. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Стегура *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, по вулиці ***, «***». 

13.1. Безоплатно передати Стегура *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,0556 га 

(кадастровий №2123285500:01:002:0037), яка розташована за адресою с. ***, 

по вулиці ***, «***». 

14. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Граб *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, по вулиці ***, «******». 

14.1. Безоплатно передати Граб *** *** у власність земельну ділянку для 

ведення особистого селянського господарства площею 0,2500  га 



(кадастровий №2123285500:03:004:0002), яка розташована за адресою с. ***, 

по вулиці ***, «*****». 

15. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Кучерявій *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище ***. 

15.1. Безоплатно передати Кучерявій *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,4482 га 

(кадастровий №2123285000:01:003:0060), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище ***. 

16. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Петрішка *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ***, урочище «***». 

16.1. Безоплатно передати Петрішка *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0687 га 

(кадастровий №2123285000:01:002:0049), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище «***». 

17. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Бескід-Шован *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. ****, ур. «***». 

17.1. Безоплатно передати гр. Бескід-Шован *** *** у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4000 га (кадастровий №2123283000:03:013:0001), яка розташована за 

адресою с. ***, ур. «***». 

18. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Лизанець *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с.***, урочище «***». 

18.1 Безоплатно передати гр. гр. Лизанець *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1261га 

(кадастровий №2123283000:01:006:0040), яка розташована за адресою с. ***, 

урочище «***». 

19. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Павлич *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с.***, по вулиці ***,** . 

19.1. Безоплатно передати гр. Павлич *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,2126 га 

(кадастровий номер №2123283000:01:007:0027), яка розташована за адресою 

с. ***, вулиця ***, **. 

20. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Ревта *** *** для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с ***, урочище «***» . 

20.1. Безоплатно передати гр. Ревта *** *** у власність земельну ділянку 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,3000 га 

(кадастровий номер №2123283000:03:014:0020), яка розташована за адресою 

с. ***, урочище «***». 



21. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 60 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок 

в натурі (на місцевості) для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва 

та передачу земельних ділянок у власність 

 

Розглянувши технічні документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельних ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що розташовані 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до Закону України 

№2498-VІІІ від 10.07.2018 «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо вирішення питання колективної власності на землю, 

удосконалення правил землекористування у масивах сільськогосподарського 

призначення, запобіган-ня рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», 

керуючись статтями 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

відповідно до п.34 ч.1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

гр. Макарович *** *** для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована, в межах населеного пункту с. ***, контур ***. 

1.1. Безоплатно передати Макарович *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 

0,1400 га (кадастровий №2123284500:01:001:0074), згідно сертифікату на 

право на земельну ділянку (пай) серія РН №173424, яка розташована в межах 

населеного пункту с. ****, контур ***. 

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 



гр. Штелиха *** *** для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва, яка розташована в с. *** урочище «***». 

2.1. Безоплатно передати Штелиха *** *** у власність земельну 

ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 

0,3200 га (кадастровий №2123282500:04:012:005), згідно сертифікату на 

право на земельну ділянку (пай) серія ЗК №0030384, яка розташована в с. *** 

урочище «***». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (Гулей-Шикула О.Ф.). 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 61 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та укладання 

договорів оренди земельних ділянок 

з ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 
 

Розглянувши листи ПрАТ «Закарпаттяобленерго» «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх в 

оренду», відповідно до статей 6, 23 Закону України «Про оренду землі», 

статті 24 Закону України «Про державний земельний кадастр» та статті 26 

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

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0028 га, яка розташована в с. Раково, КТП – 58, вулиця Шевченка 

«Напроти Готрані» (кадастровий номер земельної ділянки 

2123285500:06:003:0028). 

1.1 Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0028 га, що розташована в с. Раково, КТП-58, вулиця Шевченка 

«Напроти Готрані», (кадастровий номер земельної ділянки 

2123285500:06:003:0028) з орендною платою у розмірі 12,0 відсотків їх 

нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка становить 981,96 

грн. (витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки від 16.01.2021 р. № 19/0/199-21). 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 



споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0027 га, що розташована в с. Тур’я Бистра, КТП - 74 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123285000:01: 002:0047). 

2.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0027 га, що розташована в с. Тур’я Бистра, КТП-74 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123285000:01: 002:0047) з орендною платою у 

розмірі 12,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 1614,87 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №20/0/199- 

21). 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0041 га, що розташована в с. Турички, КТП 156 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123284500:05:001: 0015). 

3.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0041 га, що розташована в с. Турички, КТП 156 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123284500:05:001:0015) з орендною платою у 

розмірі 12,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 2502,23 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №21/0/199- 

21). 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0045 га, що розташована в с. Порошково, КТП 62 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 002:0090). 

4.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0045 га, що розташована в с. Порошково, КТП 62 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:002: 0090) з орендною платою у 

розмірі 12,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 4731,75 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.2021 р. №26/0/199- 

21). 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0028 га, що розташована в с. Порошково, КТП 65 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:006: 0042). 



5.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0028 га, що розташована в с. Порошково, КТП 65 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:006: 0042) з орендною платою у 

розмірі 12,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 2883,16 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №25/0/199- 

21). 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0029 га, що розташована в с. Порошково, КТП 166 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 002:0091). 

6.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0029 га, що розташована в с. Порошково, КТП 166 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:002: 0091)з орендною платою у 

розмірі 12,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 3154,33грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №22/0/199- 

21). 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовується для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0026 га, що розташована в с. Мокра, КТП 69 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:06:001: 0038). 

7.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0026 га, що розташована в с. Мокра, КТП 69 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:06:001: 0038) з орендною платою у розмірі 

12,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1488,50 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №29/0/199-21). 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовується для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0040 га, що розташована в с. Порошково, КТП 134 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 001:0032). 

8.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0040 га, що розташована в с. Порошково, КТП 134 Перечинського 

району, (кадастровий номер земельної ділянки 2123283000:01:001:0032) з 



орендною платою у розмірі 12,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. 

Нормативна грошова оцінка становить 4146,80 грн. (витяг із технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 

16.01.20021 р №24/0/199-21). 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0014 га, що розташована в с. Порошково, КТП 66 Перечинського 

району (кадастровий номер земельної ділянки 2123283000:01:006:0543). 

9.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0014 га, що розташована в с. Порошково, КТП 66 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:006: 0543) з орендною платою у 

розмірі 12,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 1522,78 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №23/0/199- 

21). 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0025 га, що розташована в с. Маюрки, КТП 70 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:04:011:0008). 

10.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0025 га, що розташована в с. Маюрки, КТП 70 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:04:011: 0008) з орендною платою у розмірі 

12,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1559,75 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №28/0/199-21). 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0073 га, що розташована в с. Тур’я Поляна, ЗТП 187 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123286200:04:007:0002). 

11.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0073 га, що розташована в с. Тур’я Поляна, ЗТП 187 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123286200:04:007:0002) з орендною платою у 

розмірі 12,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 2842,62 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 22.01.20021 р № 44/0/199- 

21. 



12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго», у користування на умовах оренди, що 

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КВПЦЗ 14.02), 

площею 0,0015 га, що розташована в с. Порошково, ОМС 67 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:008:0013). 

12.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 1 (один) рік на земельну ділянку 

площею 0,0015 га, що розташована в с. Порошково, ОМС 67 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:008: 0013) з орендною платою у 

розмірі 12,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 1359,60 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 22.01.20021 р №45/0/199- 

21). 

13. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з орендарем 

земельних ділянок договори оренди та провести їх державну реєстрацію. 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф) та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (голова постійної комісії – Лоскій І.І.). 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 62 

Про надання дозволу ПрАТ «Закарпаття- 

обленерго» на розроблення проектів 

землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок 

Розглянувши листи ПрАТ «Закарпаттяобленерго» про надання дозволу 

на розроблення проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

оренду, керуючись статтями 12, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, 

відповідно до п. 34 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02.), площею 0,0024 га,  

на якій розміщена трансформаторна підстанція КТП - №120, що знаходиться 

в межах с. Порошково. 

2. Надати дозвіл ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, для розміщення,  

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02.), площею 0,0027 га, 

на якій розміщена трансформаторна підстанція КТП №64, що знаходиться в 

межах с. Порошково. 

3. Надати дозвіл ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на розроблення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів 

передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02.), площею 0,0034 га,  

на   якій розміщена трансформаторна підстанція КТП № 192, що знаходиться 

в межах с. Порошково. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 63 

 

Про продаж земельної ділянки 

несільськогосподарського 

призначення 

 

Розглянувши заяву гр. Найпавер В.І. та звіт про експертну грошову 

оцінку земельної ділянки, розроблений на замовлення Тур’я-Реметівської 

сільської ради, керуючись статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України,  

пунктом 34 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Продати у приватну власність гр. Найпавер *** *** земельну ділянку 

несільськогосподарського призначення (кадастровий номер 

2123286300:03:001:0033) площею 0,0135 га, яка розташована по вул. ***, № * 

в с. *** для будівництва та обслуговування інших будівель громадської 

забудови. 

2. Затвердити Звіт про експертну грошову оцінку земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення, яка знаходиться в комунальній 

власності з метою продажу для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови, розташована в с. ***, вул. ***, *, 

Перечинського району Закарпатської області, площею 0,0135 га, кадастровий 

номер земельної ділянки 2123286300:03:001:0033, виготовлений приватним 

підприємством «Технології інформаційних систем аналізу». 

3. Затвердити вартість земельної ділянки несільськогосподарського 

призначення площею 0,0135 га, яка розташована по вул. ***, *, в с. *** для 

будівництва та обслуговування інших будівель громадської забудови в 

розмірі 18300,00 грн. (Вісімнадцять тисяч триста гривень 00 копійок) без 

ПДВ на підставі експертної грошової оцінки (висновок експерта Головнич 

Н.М. приватного підприємства «Технології інформаційних систем аналізу»). 

4. Уповноважити сільського голову на укладання та підписання від 

імені сільської ради договору купівлі-продажу земельної ділянки та інших 

документів, що стосуються цієї угоди. 



5. Завідуючій відділом бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

сільської ради забезпечити контроль за правильністю та своєчасністю 

надходження до сільського бюджету платежів від громадянина Найпавер *** 

*** відповідно до укладеного договору купівлі-продажу земельної ділянки. 

6. Громадянину Найпавер *** *** після нотаріального посвідчення 

договору купівлі-продажу земельної ділянки, оплати всієї суми коштів 

провести державну реєстрацію права власності на дану земельну ділянку. 

7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф) та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (голова постійної комісії – Лоскій І.І.). 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 64 

 

Про передачу земельних 

ділянок державної власності 

у комунальну власність 

 

Відповідно до статей 151, 117, 122, 1481 Земельного кодексу України, 

Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року № 449/2020 «Про деякі 

заходи щодо прискорення реформ у сфері земельних відносин», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113 «Про деякі 

заходи щодо прискорення у сфері земельних відносин», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 712-р «Про визначення 

адміністративних центрів та забезпечення територій територіальних громад  

Закарпатської області», наказів Держгеокадастру від 17.11.2020 р. № 485 

«Деякі питання передачі земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення державної власності до комунальної власності» та від 

24.11.2020 р. № 504 «Про ліквідацію та утворення територіальних органів 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру», 

Положення про Головне управління Держгеокадастру у Закарпатській 

області, затвердженого наказом Державної служби України з питань геодезії, 

картографії та кадастру від 17.11.2016 р. № 308 (зі змінами), розглянувши 

клопотання Тур’є-Реметівської сільської ради Закарпатської області від 

07.12.2020 р. № 326/02-07 та врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань регулювання земельних відносин та охорони 

навколишнього середовища, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти Тур’є-Реметівській сільській раді Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ 04351280) у комунальну власність земельні ділянки 

сільськогосподарського призначення державної власності загальною площею 



759,2828 га, які розташовані за межами населених пунктів на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Закарпатської області, згідно з додатком. 

2. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Закарпатської області забезпечити проведення державної реєстрації права 

комунальної власності на земельні ділянки. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою (голова постійної комісії - Гулей-Шикула О. Ф.). 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток №1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 64 

 
№ 

з/п 

Кадастровий номер 

земельної ділянки 

Місце розташування 

земельної ділянки 

Площа, 

га 

Код класифікації видів 

цільового призначення 

земель 

Відомості про 

обтяження речових 

прав на земельну 
ділянку 

Відомості про 

обмеження у 

використанні 
земельної ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

1 2123283000:02:006:0002 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Порошківська сільська 
рада, контур 93 

21,3620 Землі 
сільськогосподарського 

призначення 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

2 2123283000:02:006:0019 Закарпатська область, 

Перечинський район, за 

межами населених 

пунктів, на території 

Порошківської сільської 
ради 

5,3815 01.03 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

3 2123283000:02:006:0020 Закарпатська область, 

Перечинський район, за 

межами населених 
пунктів, на території 

Порошківської сільської 

ради 

1,0000 01.03 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

4 2123283000:02:006:0021 Закарпатська область, 

Перечинський район, за 

межами населених 

пунктів, на території 

Порошківської сільської 
ради 

1,0000 01.03 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

5 2123283000:02:006:0022 Закарпатська область, 

Перечинський район, за 

межами населених 

пунктів, на території 

Порошківської сільської 
ради 

1,0000 01.03 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

Не зареєстровані Не зареєстровані 



6 2123283000:02:006:0023 Закарпатська область, 

Перечинський район, за 

межами населених 

пунктів, на території 

Порошківської сільської 
ради 

1,0000 01.03 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

7 2123283000:02:006:0030 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур"я-Пасіцької 

сільської ради, контур 
1349 

22,8000 01.01 Не зареєстровані Охоронна зона 

навколо (вздовж) 

об’єкта енергетичної 

системи 3.0882 га 

8 2123283000:02:006:0128 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур"я-Пасіцької 

сільської ради, контури 

1125, 1126, за межами 

населеного пункту 

6,2745 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

9 2123283000:02:006:0127 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур"я-Пасіцької 

сільської ради, контури 

1123, за межами 

населеного пункту 

8,2173 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

10 2123283000:02:029:0001 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Порошківська сільська 
рада, контур 863 

154.00 Землі 
сільськогосподарського 

призначення 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

11 2123285500:02:003:0003 Закарпатська область, 

Перечинський 

район,Тур"я-Пасіцька 

сільська рада, контур 74 

11,2000 01.01 Не зареєстровані Не зареєстровані 

12 2123285500:02:011:0001 Закарпатська область, 
Перечинський 

район,Тур"я-Пасіцька 

103,9999 01.01 Не зареєстровані Не зареєстровані 



  сільська рада, контур 1358 
(за межами населеного 

пункту) 

    

13 2123286200:02:015:0003 Закарпатська область, 

Перечинський 

район,Тур"я-Полянська 

сільська рада, контур 1700 

136,8000 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

14 2123286300:02:011:0002 Закарпатська область, 

Перечинський 

район,Тур"я-Реметівська 

сільська рада, контур 627 

50,3214 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

15 2123286200:02:033:0001 Закарпатська область, 

Перечинський 

район,Тур"я-Полянська 

сільська рада (за межами 

населеного пункту) 

46,5720 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

Не зареєстровані Не зареєстровані 

16 2123283000:02:013:0006 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 498, 

за межами населеного 

пункту 

4,0539 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 



17 2123283000:02:013:0007 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 497, 

за межами населеного 

пункту 

2,2283 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

18 2123283000:02:013:0011 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 493, 

за межами населеного 

пункту 

2,3444 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

19 2123283000:02:013:0010 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 483, 

за межами населеного 

пункту 

1,5957 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

20 2123283000:07:003:0018 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 607, 

за межами населеного 

пункту 

2,9938 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

 

- 

 

 

 

- 

21 2123283000:07:003:0019 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території 

Порошківськоїсільської 

ради контур 614, за 
межами населеного пункту 

17,9999 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

 

 

 

- 

 

 

 

- 



    громадянам чи 
юридичним особам) 

  

22 2123283000:07:003:0021 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 619, 

за межами населеного 

пункту 

2,5016 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

23 2123283000:07:003:0020 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 627, 

за межами населеного 

пункту 

1,3941 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

24 2123283000:02:012:0003 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 

358,360, за межами 

населеного пункту 

5,2877 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

25 2123283000:02:012:0002 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 359, 

за межами населеного 

пункту 

3,99888 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

26 2123283000:02:012:0002 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 
сільської ради контур 362, 

5,9923 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 
земель, які не надані у 

 

 

- 

 

 

- 



  363,395, за межами 
населеного пункту 

 власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

  

27 2123283000:02:001:0010 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур’я-Пасіцької 

сільської ради контур 372, 

за межами населеного 

пункту 

2,5648 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

28 2123283000:02:006:0018 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур’я-Пасіцької 

сільської ради контур 372, 

за межами населеного 

пункту 

4,8986 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

29 2123283000:02:006:0010 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 47, 

за межами населеного 

пункту 

4,4000 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

30 2123283000:02:006:0017 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 50, 

за межами населеного 

пункту 

3,0880 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

31 2123283000:02:006:0012 Закарпатська область, 
Перечинський район, на 

3,5926 16.00 Землі запасу 
(земельні ділянки 

  



  території Порошківської 

сільської ради контур 55, 

за межами населеного 

пункту 

 кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 

юридичним особам) 

 

- 
 

- 

32 2123283000:02:006:0012 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 

56,57, 58 за межами 

населеного пункту 

6,2137 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

33 2123283000:02:006:0015 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 60, 

за межами населеного 

пункту 

1,3998 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

34 2123283000:02:006:0013 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 66, 

за межами населеного 

пункту 

3,8994 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

35 2123283000:02:006:0014 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Порошківської 

сільської ради контур 64, 

за межами населеного 

пункту 

1,9945 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 



36 2123285500:02:003:0015 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур’я-Пасіцької 

сільської ради контур 895, 

за межами населеного 

пункту 

13,4930 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

37 2123285500:02:003:0014 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур’я-Пасіцької 

сільської ради контур 912, 

за межами населеного 

пункту 

10,6000 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

38 2123284000:02:005:0022 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Турицької 

сільської ради контур 416, 

за межами населеного 

пункту 

4,1487 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

39 2123286300:02:002:0011 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур’я- 

Реметівської сільської 

ради контур 416, за 

межами населеного пункту 

0,7036 01.03. Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

 

- 

 

Охоронна зона 

навколо (вздовж) 

об’єкта енергетичної 

системи площею 

0,0585 

40 2123286300:02:002:0012 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур’я- 

Реметівської сільської 

ради, за межами 
населеного пункту 

1,7360 01.03. Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

 

- 

 

Охоронна зона 

навколо (вздовж) 

об’єкта енергетичної 

системи площею 

0,3467 

41 2123285500:02:011:0002 Закарпатська область, 42,6682 16.00 Землі запасу   



  Перечинський район, на 

території Тур’я- 

Реметівської сільської 

ради, за межами 

населеного пункту 

 (земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 
громадянам чи 

юридичним особам) 

 
 

- 

 
 

- 

42 2123285500:02:011:0002 Закарпатська область, 

Перечинський район, на 

території Тур’я- 

Полянської сільської ради, 

за межами населеного 

пункту 

30,4462 16.00 Землі запасу 

(земельні ділянки 

кожної категорії 

земель, які не надані у 

власність або 

користування 

громадянам чи 
юридичним особам) 

 

 

- 

 

 

- 

43 2123283000:02:006:0009 Закарпатська область, 

Перечинський район, за 

межами населеного пункту 

на території 

Порошківської сільської 

ради 

0,1200 01.05 Для 

індивідуального 

садівництва 

 

 

- 

 

 

- 

44 2123285500:02:007:0093 Закарпатська область, 

Перечинський район, за 

межами населеного пункту 

на території Тур’я- 

Пасіцької сільської ради 

2,0000 01.03 Для ведення 

особистого 

селянського 

господарства 

 

 

- 

 

 

- 

 
 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 65 

 

Про заміну сторони у договорах оренди 

нерухомого майна спільної комунальної 

власності територіальних громад сіл, міста 

Перечинського району №38 від 12 грудня 

2016 року та №49 від 18 червня 2018 року 

 
Враховуючи пункт 1 рішення сорок восьмої сесії 7 скликання 

Перечинської районної ради від 10.11.2020 року №716 «Про передачу майна 

спільної комунальної власності територіальних громад сіл, міста 

Перечинського району Закарпатської області в комунальну власність 

територіальних громад», заяви орендарів щодо укладення додаткової угоди 

про заміну сторони у договорах оренди нерухомого майна спільної 

комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського 

району, керуючись п.5 статті 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 770 Цивільного кодексу України, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Замінити сторону орендодавця на Тур’є-Реметівська сільська рада, 

код ЄДРПОУ *** у Договорі оренди нерухомого майна спільної комунальної 

власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району №38 від 12 

грудня 2016 року та додатковій угоді №1 до Договору оренди №38 

нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад сіл, 

міста Перечинського району від 12.12.2016 року, у зв’язку з набуттям права 

власності на нерухоме майно, шляхом укладення додаткової угоди про заміну 

сторони у договорі оренди. 

1.1. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди 

нерухомого майна спільної комунальної власності територіальних громад 



сіл, міста Перечинського району №38 від 12 грудня 2016 року та додатковою 

угодою №1 до Договору оренди №38 нерухомого майна спільної комунальної 

власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району від 

12.12.2016 року набуває на тих же умовах та у повному обсязі з моменту 

підписання додаткової угоди про заміну сторони у договорі оренди. 

2. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П., укласти з фізичною 

особою-підприємцем Лопушанською-Гондорчин *** *** додаткову угоду 

про заміну сторони у договорі оренди нерухомого майна спільної 

комунальної власності територіальних громад сіл, міста Перечинського 

району №38. 

3. Замінити сторону орендодавця на Тур’є-Реметівська сільська рада, код 

ЄДРПОУ *** у Договорі оренди нерухомого майна спільної комунальної 

власності територіальних громад сіл, міста Перечинського району №49 від 18 

червня 2018 року у зв’язку з набуттям права власності на нерухоме майно, 

шляхом укладення додаткової угоди про заміну сторони у договорі оренди. 

3.1. Визначити, що права та обов’язки орендаря за договором оренди 

нерухомого майна   спільної комунальної власності територіальних громад 

сіл, міста Перечинського району №49 від 18 червня 2018 року набуває на тих 

же умовах та у повному обсязі з моменту підписання додаткової угоди про 

заміну сторони у договорі оренди. 

4. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з фізичною 

особою-підприємцем Король *** *** додаткову угоду про заміну сторони у 

договорі оренди нерухомого майна спільної комунальної власності 

територіальних громад сіл, міста Перечинського району №49 від 18 червня 

2018 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 66 

 

 
Про передачу будівлі аптеки №71 

до комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 
Відповідно до статті 142, 143 Конституції України, ч.3 п.10 

прикінцевих та перехідних положень Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи, що будівля аптеки №71 (колишня 

будівля сільської ради) знаходиться на території с. Тур’ї Ремети, задовольняє 

потреби Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Звернутися до Закарпатської обласної ради з проханням безоплатно 

передати із спільної власності територіальних громад сіл, селищ, міст області 

у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради будівлю аптеки 

№ 71, що розташована в с. Тур’ї Ремети, вул. Радванка, 92. 

2. Надати згоду на прийняття із спільної власності територіальних гро- 

мад сіл, селищ, міст області у комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської ради будівлю аптеки №71, що розташована в с. Тур’ї Ремети, 

вул. Радванка, 92. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради 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 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 67 

Про внесення змін до додатку 1 рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради №40 від 

30.12.2020 року «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 ч.1 статті 11, п.5 ч.1 статті 26, п.6 ч.4 статті 42, 

ч.1 статті 54, статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до додатку 1 рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради №40 від 30.12.2020 року «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»: 

1.1. Вивести із структури відділу документообігу, організаційної, 

інформаційної роботи та звернень громадян посаду провідного спеціаліста з 

02.02.2021 року; 

1.2. Вивести із структури фінансового відділу посаду головного 

спеціаліста з 02.02.2021 року; 

1.3. Ввести у структуру відділу документообігу, організаційної, 

інформаційної роботи та звернень громадян посаду діловода з 03.02.2021 

року; 

1.4. Ввести у структуру відділу бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності посаду головного спеціаліста з 03.02.2021 року. 

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 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 68 

 

Про упорядкування умов оплати 

праці працівників апарату Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

на 2021 рік 

 

Відповідно до пункту 5 частини 1, статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», на підставі положень постанови Кабінету 

міністрів України від 09 березня 2006 року № 268 «Про впорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів, та інших органів» (з послідуючими 

змінами та доповненнями), керуючись Кодексом законів про працю України, 

Закону України «Про оплату праці», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про здійснення преміювання працівників 

апарату, відділам та структурним підрозділам Тур’є-Реметівської сільської 

ради, установлення їм надбавок і доплат та надання допомоги згідно Додатку 

№1 до рішення. 

2. Встановити Тур’є-Реметівському сільському голові надбавку 

виконання особливо важливої роботи в розмірі 50 відсотків посадового 

окладу з урахуванням надбавки за ранг та надбавки за вислугу років. 

3. Встановити щомісячну премію сільському голові в розмірі 50% 

посадового окладу в межах економії фонду оплати праці та виплачувати 

щорічні матеріальну допомогу на оздоровлення при наданні щорічної 

відпустки та допомогу для вирішення соціально-побутових питань в розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

4. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської 

ради (начальнику відділу Коряк М.Ф.) здійснювати преміювання працівників 

апарату сільської ради з урахуванням даного рішення. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток № 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 68 

 
 

 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про здійснення преміювання працівників апарату 

Тур’є-Реметівської сільської ради, установлення їм надбавок 

і доплати та надання допомог 

I. Загальні положення 

Дане Положення розроблено з метою вдосконалення оплати праці 

працівників апарату відділів та структурних підрозділів сільської ради, 

визначає економічні, правові та організаційні засади оплати праці посадових 

осіб сільської ради і спрямоване на забезпечення відтворювальної і 

стимулюючої функції заробітної плати, передбачає виплату винагород за 

працю понад установлені норми, за трудові успіхи та винахідливість і 

включає доплати, надбавки, премії, пов’язані з виконанням завдань і 

обов’язків працівниками апарату сільської ради, відповідно до вимог Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», положень 

постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про 

упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», ст. ст. 2, 4, 13 Закону 

України «Про оплату праці», глави VII «Оплата праці» Кодексу Законів про 

працю України, на підставі ст.25, п.5 ч.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

 

 
II. Преміювання працівників апарату Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

Преміювання працівників апарату, відділів та структурних підрозділів 

сільської ради здійснюється сільським головою відповідно до положень 

постанови Кабінету міністрів України від 9 березня 2006 року №268 «Про 

упорядкування умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів», а працівникам 



самостійних структурних підрозділів Тур’є-Реметівської сільської ради зі 

статусом юридичної особи здійснюється начальниками відповідних відділів. 

Преміювання працівників апарату, відділів та структурних підрозділів 

сільської ради та самостійних структурних підрозділів Тур’є-Реметівської 

сільської ради зі статусом юридичної особи: 

1. Здійснюється відповідно до їх особистого вкладу в загальні 

результати роботи сільської ради в межах фонду преміювання, а також до 

державних і професійних свят та ювілейних дат; 

2. Фонд преміювання утворюється у розмірі не менше 10 відсотків 

посадових окладів та економії фонду оплати праці. 

При визначенні розміру премій для працівників апарату, відділів та 

структурних підрозділів сільської ради та самостійних структурних 

підрозділів Тур’є-Реметівської сільської ради зі статусом юридичної особи до 

уваги береться виконання: 

- обов’язків посадової особи органу місцевого самоврядування щодо 

додержання Конституції і законів України, інших нормативно-правових 

актів, рішень сесії та виконавчого комітету сільської ради; забезпечення 

відповідно до своїх повноважень ефективної діяльності сільської ради; 

- своєчасне і точне виконання рішень сесії та виконавчого комітету 

сільської ради, розпоряджень та вказівок сільського голови, керівників 

відділів сільської ради; 

- сумлінне ставлення до виконання службових обов’язків, 

ініціативність і творчість у роботі; 

- дотримання трудової дисципліни; 

- недопущення дій чи бездіяльності, які можуть зашкодити інтересам 

місцевого самоврядування територіальної громади та держави; 

- постійне вдосконалення організації своєї роботи, підвищення 

професійної кваліфікації. 

Преміювання працівників сільської ради нараховується пропорційно до 

відпрацьованого часу. 

 

 
III. Надбавки і доплати працівникам апарату сільської ради 

1. Посадовим особам апарату, відділів та структурних підрозділів 

сільської ради у межах установленого фонду оплати праці установлюються 

сільським головою надбавки за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи в межах до 50 відсотків посадового окладу з 

врахуванням надбавки за ранг посадової особи органу місцевого 

самоврядування та вислугу років, а працівникам самостійних структурних 

підрозділів Тур’є-Реметівської сільської ради зі статусом юридичної особи 

установлюється начальниками відповідних відділів. 



2. У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості роботи, 

порушення трудової дисципліни ці надбавки скасовуються або зменшуються. 

3. Сільським головою можуть установлюватися доплати працівникам 

сільської ради, за винятком випадків, передбачених законодавством України: 

- за виконання обов’язків тимчасово відсутніх працівників цих же 

категорій персоналу (у разі хвороби, відпустки без збереження заробітної 

плати тощо) – до 50 відсотків посадового окладу за основною роботою. 

- в інших випадках, визначених чинним законодавством про працю. 

 

IV. Допомоги, що надаються працівникам апарату сільської ради 

1. За розпорядженням сільського голови працівникам апарату, відділів 

та структурних підрозділів сільської ради надаються: 

- матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових умов та 

допомога на оздоровлення при наданні щорічної відпустки у розмірі, що не 

перевищує середньомісячної заробітної плати; 

- працівникам самостійних структурних підрозділів Тур’є-Реметівської 

сільської ради зі статусом юридичної особи здійснюється наказом 

начальника відповідних відділів. 

2. Виплати названих допомог здійснюються за письмовими заявами 

працівників апарату, відділів, структурних підрозділів сільської ради у межах 

кошторисних призначень, визначених сільським бюджетом. 

 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 69 

 

Про затвердження орієнтовного 

плану роботи Тур’є-Реметівської 

сільської ради та виконавчого 

комітету на 2021 рік 

 

 

На підставі статті 26 частини 1 пункту 7 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити орієнтовний план роботи Тур’є-Реметівської сільської ради 

та виконавчого комітету на 2021 рік (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

сільської ради Воронича Е.В. та голів постійних комісій сільської ради. 

 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 02.02.2021 року № 69 

 
ОРІЄНТОВНИЙ ПЛАН РОБОТИ 

ТУР’Є – РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ТА ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ В 2021 РОЦІ 

 
І. Заслухати на пленарних засіданнях сесій Тур’є-Реметівської 

сільської ради наступні планові питання: 

1 квартал 

1. Про затвердження орієнтовного плану роботи Тур’є-Реметівської 

сільської ради та виконавчого комітету на 2021 рік. 

2. Про перспективи розвитку місцевого самоврядування на території 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади в 2021 році. 

2 квартал 

1. Про основні напрями діяльності сільської ради з питань забезпечення 

законності і правопорядку на території Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади. 

2. Про здійснення контролю за дотриманням земельного та природо- 

охоронного законодавства в Тур’є-Реметівській сільській раді. 

3 квартал 

1. Про звіт із виконання сільського бюджету за І півріччя 2021 року. 

2. Про заходи сільської ради щодо максимального наповнення 

сільського бюджету та ефективного використання бюджетних коштів. 

4 квартал 

1. Про аналіз роботи Тур’є-Реметівської сільської ради з виконання 

рішень, прийнятих на сесіях сільської ради за звітній період. 

2. Про хід реалізації бюджетних програм, прийнятих сільською радою в 

2021 році. 

Строк виконання: протягом року 

Відповідальні: сільський голова, секретар ради. 

 
ІІ. Розглянути на засіданнях виконавчого комітету наступні планові 

питання: 

Січень 

1. Про виконання бюджету за 2020 рік. 

2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психо- 

неврологічного інтернату. 

Лютий 

1. Про стан обслуговування громадян похилого віку на території сільської 
ради. 



Березень 

1. Про роботу сільської ради, спрямовану на максимальне поповнення 

місцевого бюджету та ефективне використання бюджетних коштів. 

Квітень 

1. Про наведення санітарного порядку та заходи щодо поліпшення 

благоустрою довкілля на території територіальної громади. 

2. Про виконання бюджету за І квартал 2021 року. 

Травень 

1. Про організацію оздоровлення та відпочинку дітей влітку 2021 року. 

Червень 

1. Про стан роботи по забезпеченні вимог законодавства щодо розгляду 

звернень громадян та здійснення контролю. 

Липень 

1. Про підсумки виконання бюджету за І півріччя 2021 року. 

2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психо- 

неврологічного інтернату. 

Серпень 

1. Про готовність закладів освіти та дитячих дошкільних закладів 

громади до початку нового навчального року. 

2. Про стан розрахунків по платі за землю. 

Вересень 

1. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи 

в осінньо-зимовий період 2021/2022 років. 

 

Жовтень 

1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі сільської ради. 

2. Про підсумки виконання бюджету за 3-й квартал 2021 року. 

3. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психо- 

неврологічного інтернату. 

Листопад. 

1. Про проєкт Програми соціально-економічного розвитку та культурного 

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

2. Про проєкт бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік. 

Грудень 

1. Про план роботи виконкому сільської ради на 2022 рік. 
 

 

Строк: щомісяця 

Відповідальні: заступники сільського голови, 

керуючий справами виконавчого 

комітету сільської ради 



 

ІІІ. Винести на розгляд засідань постійних депутатських комісій 

наступні планові питання: 

Постійна комісія сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально - економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

1. Про програму соціально – економічного розвитку сільської терито- 

ріальної громади. 

2. Про проблемні питання матеріально – фінансової бази місцевого 

само-врядування, резерви і джерела додаткових надходжень до сільського 

бюджету. 

3. Про хід виконання сільського бюджету. 
 

Постійна комісія сільської ради з гуманітарних питань. 

1. Про стан організації дозвілля дітей та молоді. 

2. Про виконання програм та рішень ради, а також заходів передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з гуманітарних питань. 

3. Про стан надання пільг та допомоги, пов’язаних з охороною 

материнства і дитинства, питань опіки і піклування, питань про надання 

компенсацій і пільг громадянам, які постраждали внаслідок Чорнобильської 

катастрофи, інвалідам війни та учасникам бойових дій. 

 

Постійна комісія сільської ради з питань комунальної власності, 

житлово – комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

1. Про стан експлуатації та утримання об’єктів житлово-комунального 

господарства незалежно від форм власності. 

2. Про аналіз доцільності та ефективності зданих в оренду приміщень. 

3. Про виконання програм та рішень ради, а також заходів передбачених 

іншими програмами та рішеннями ради, з питань комунальної власності, 

житлово – комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 

 
Постійна комісія сільської ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту. 

1. Про роботу депутатів у раді та її органах та виконання ними рішень, 

доручень ради. 

2. Про основні напрями роботи сільської ради, її виконавчого комітету з 

питань забезпечення законності, правопорядку, охорони прав, свобод і 

законних інтересів громадян. 

3. Про стан дотримання Регламенту ради, положень та інших регла- 

ментних документів ради. 



Постійна комісія сільської ради з питань земельних відносин, 

природо-користування, планування території, будівництва, архітектури 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою 

1. Про ефективність використання земель на території сільської ради. 

2. Про заходи з благоустрою та озеленення населених пунктів сільської 

територіальної громади та стан їх виконання. 

3. Про стан дотримання норм з охорони довкілля підприємствами, 

устано-вами, організаціями різних форм власності, розташованих на 

території громади. 

 
Відповідальні: голови постійних комісій. 

 
ІV. Організаційно – масові заходи 

1. Провести громадські слухання. 

Строк: протягом року 

 
 

 

 
Строк: протягом року 

2. Проводити виїзні прийоми громадян згідно з затвердженим графіком. 

Строк: протягом року 

3. Організувати заходи з проведення санітарної очистки, благоустрою 

території громади: 

- провести місячник благоустрою території громади у березні – квітні; 

- всетур’янська толока – остання субота березня, третя субота травня. 

4. Провести масові заходи з урахуванням дотримання санітарних вимог, 

спричинених СOVID - 19: 

- День вшанування учасників бойових дій на території інших держав – 

лютий; 

- Міжнародний жіночий день – березень. 

- Відзначення Дня Чорнобильської трагедії – квітень. 

- Великдень – травень. 

- День пам’яті та примирення – травень. 

- Свято Останнього дзвоника – травень. 

- День молоді – червень. 

- Трійця – червень. 

- День Конституції – червень. 

- День Незалежності – серпень. 

- День знань – вересень. 

- День дошкілля – вересень. 

- День людей поважного віку – жовтень. 

- День захисника України – жовтень. 

- День Гідності та Свободи – листопад - лютий. 



- День інвалідів – грудень. 

- День пам’яті жертв голодомору, визволення Тур’янської долини від 

німецько-фашистських загарбників – листопад. 

- День місцевого самоврядування – грудень. 

- Новорічно - різдвяні свята – грудень - січень. 

 

Культурно - масові заходи: 

- фестивалі, конкурси; 

- відзначення кращих жителів громади за професією та ювілейних дат 

старожилів територіальної громади. 

- нагородження кращих мешканців територіальної громади до Дня 

Незалежності. 

 

 
 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 
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