
ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 212 

 

 

Про прогноз бюджету 

Тур'є-Реметівської 

сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки 

07557000000 
(код бюджету) 

Відповідно до статей 75, 75¹ Бюджетного кодексу України, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 «Про схвалення 

Бюджетної декларації на 2022-2024 роки», листа Міністерства фінансів України 

від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181 «Про прогнози місцевих бюджетів на 2022- 

2024 роки, керуючись статтею 28 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», сільська рада 

 
В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити прогноз бюджету Тур'є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки, що додається. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності. 

 
 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 213 

 

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 

сільської ради від 24 грудня 2020 року 

«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» 

(зі змінами від 25 березня, 27 квітня, 

14 липня 2021 року) 

 

07557000000 
(код бюджету) 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України враховуючи: 

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 21 липня 2021 року №822-р 

«Деякі питання розподілу у 2021 році субвенції з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій», Розпорядження голови облдержадміністрації від 06 серпня 

2021 року №744 «Про розподіл субвенції з державного бюджету на забезпечення 

сучасної та доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» у 2021  

році в частині видатків на підвищення кваліфікації педагогічних працівників», 

висновки фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської ради від 02 березня 

2021 року про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів 

сільського бюджету станом на 01.01.2021 року та від 02.07.2021 р. щодо 

перевиконання дохідної частини загального фонду бюджету Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади за перше півріччя 2021 року сільська рада 

 
 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 

доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цього рішення; 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за 

головними розпорядниками коштів (в межах змін загального обсягу видатків), 

згідно з додатком 3.1 до цього рішення; 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення. 

4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету сільської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з додатком 4 до 

цього рішення. 

5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської 

територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, 

реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році згідно з додатком 5 до цього 

рішення. 

6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 6 до цього рішення. 

7. Затвердити зміни до обсягу субвенсії із спеціального фонду бюджету 

сільської територіальної громади на 2021 рік згідно з додатком 6.1 до цього 

рішення. 

8. Додатки 1 – 6, 3.1, 6.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 214 

 

 
Про Молодіжну раду при 

Тур’є-Реметівській сільській раді 

 

Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

Закону України „Про сприяння соціальному становленню та розвитку молоді в 

Україні”, з метою створення постійно діючого колегіального консультативно- 

дорадчого органу при Тур’є-Реметівській сільській раді для проведення 

консультацій з громадськістю з питань формування та реалізації молодіжної 

державної політики, вирішення питань життєдіяльності громади, сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити Молодіжну раду при Тур’є-Реметівській сільській раді (далі – 

Молодіжна рада). 

2. Затвердити Положення про Молодіжну раду, що додається. 

3. Утворити ініціативну групу з підготовки установчих зборів для 

формування складу Молодіжної ради у складі згідно з додатком. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з гуманітарних 

питань сільської ради. 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 214 

 

Положення 

про Молодіжну раду при Тур’є-Реметівській сільській раді 

 
1. Молодіжна рада при Тур’є-Реметівській сільській раді (далі – 

Молодіжна рада) є молодіжним консультативно-дорадчим органом, утвореним з 

метою залучення молоді до розв’язання та реалізації молодіжної політики у 

Тур’є-Реметівській сільській раді, сприяння демократизації суспільства, 

розвитку молодіжного руху, врахування проблем і запитів молоді при 

розробленні та реалізації рішень і заходів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Молодіжна рада у своїй діяльності керується Конституцією України, 

законами України, указами Президента України, постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції та законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, актами Тур’є-Реметівської 

сільської ради, іншими нормативно-правовими актами у молодіжній сфері, а 

також цим Положенням. 

3. Діяльність Молодіжної ради ґрунтується на принципах верховенства 

права, законності, гласності, відкритості, відповідальності, інклюзивності. 

4. Молодіжна рада не може входити до громадських та релігійних 

об’єднань, політичних партій. 

5. Основними завданнями Молодіжної ради є: 

5.1. Сприяння: 

- участі молоді у процесі розроблення, прийняття актів Тур’є- 

Реметівської сільської ради та її посадових осіб щодо вирішення питань 

місцевого значення у молодіжній сфері та контролю за їх виконанням; 

- залученню молоді до вирішення питань соціально-економічного, 

політичного та культурного життя громади шляхом участі у розробленні та 

виконанні програм у молодіжній сфері; 

- консолідації молодіжного руху на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.2. Сприяння узгодженості дій Тур’є-Реметівської сільської ради у 

вирішенні питань, пов’язаних із життям молоді та її участі в усіх сферах 

суспільного життя. 

5.3. Вивчення, проведення систематичного аналізу і прогнозування 

соціальних процесів у молодіжному середовищі. 

5.4. Подання пропозицій щодо визначення та обґрунтування пріоритетних 

напрямів реалізації державної політики у молодіжній сфері та щодо проведення 

відповідної роботи на місцевому рівні, вирішення питань місцевого значення у 

зазначеній сфері. 

5.5. Залучення соціально активної молоді до вирішення питань місцевого 

значення у молодіжній сфері. 



 

6. Молодіжна рада відповідно до покладених на неї завдань: 

6.1. Проводить аналіз ефективності здійснення повноважень Тур’є- 

Реметівською сільською радою щодо вирішення питань місцевого значення у 

молодіжній сфері, у тому, числі шляхом моніторингу стану виконання 

покладених на сільську раду завдань. 

6.2. Подає Тур’є-Реметівській сільській раді обов’язкові для розгляду 

пропозиції щодо залучення молоді до вирішення питань соціально-економічного 

та культурного життя громади, а також підвищення ефективності рішень, які 

впливають на життя молоді. 

6.3. Розробляє рекомендації для Тур’є-Реметівської сільської ради щодо 

вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері та надсилає їх на 

розгляд Тур’є-Реметівської сільської ради не рідше ніж двічі на рік. 

6.4. Здійснює громадський контроль за врахуванням сільською радою 

пропозицій та рекомендацій Молодіжної ради, забезпеченням нею прозорості та 

відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка перебуває в її 

володінні, а також виконанням нею нормативно-правових актів у молодіжній 

сфері. 

6.5. Проводить попередню оцінку та підготовку висновків у вигляді 

рекомендацій стосовно проектів актів Тур’є-Реметівської сільської ради та її 

посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у молодіжній сфері. 

6.6. Бере участь у розробленні проектів актів Тур’є-Реметівської сільської 

ради та її посадових осіб щодо вирішення питань місцевого значення у 

молодіжній сфері. 

6.7. Розробляє разом з інститутами громадянського суспільства пропозиції 

щодо фінансування пріоритетних напрямів молодіжної сфери на рівні сільської 

ради, а також надає висновки стосовно ефективності використання бюджетних 

коштів на виконання місцевих програм, які стосуються питань молоді. 

6.8. Сприяє залученню цільового фінансування на виконання молодіжних 

програм. 

6.9. Розробляє та впроваджує механізми взаємодії Тур’є-Реметівської 

сільської ради та молодіжних громадських об’єднань на засадах партнерства, 

відкритості та прозорості. 

6.10. Сприяє співпраці інститутів громадянського суспільства, що діють у 

молодіжній сфері на території громади, з метою вирішення актуальних питань 

молоді, узагальнює пропозиції, які надходять від них, та подає їх на розгляд 

Тур’є-Реметівській сільській раді. 

6.11. Підтримує та організовує заходи, спрямовані на виконання завдань 

Молодіжної ради. 

6.12. Подає Тур’є-Реметівській сільській раді пропозиції щодо проведення 

консультацій з громадськістю щодо вирішення питань місцевого значення у 

молодіжній сфері. 

6.13. Подає щороку Тур’є-Реметівській сільській раді обов’язкову для 

розгляду інформацію про вирішення питань місцевого значення у молодіжній 

сфері та становище молоді у громаді. 



 

6.14. Систематично інформує громадськість про свою діяльність та 

ухвалені рішення, оприлюднює щорічний звіт про роботу Молодіжної ради. 

7. Молодіжна рада має право: 

7.1. Отримувати в установленому порядку від центральних та місцевих 

органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, 

установ та організацій інформацію, необхідну для виконання покладених на неї 

завдань. 

7.2. Залучати до участі у своїй роботі представників органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та громадських 

об’єднань (за погодженням з їх керівниками), а також незалежних експертів (за 

згодою). 

7.3. Розглядати пропозиції інститутів громадянського суспільства та 

звернення громадян з питань, що належать до компетенції Молодіжної ради. 

7.4. Утворювати у разі потреби для виконання покладених на неї завдань 

постійні або тимчасові робочі органи (комітети, комісії, експертні групи тощо). 

7.5. Організовувати проведення конференцій, семінарів, нарад та інших 

заходів, спрямованих на виконання завдань Молодіжної ради. 

7.6. Вносити пропозиції Тур’є-Реметівській сільській раді щодо 

заохочення в установленому порядку представників інститутів громадянського 

суспільства та окремих громадян за їх внесок у процес вирішення питань 

місцевого значення у молодіжній сфері. 

Члени Молодіжної ради мають право доступу в установленому порядку до 

приміщень, в яких розміщена Тур’є-Реметівська сільська рада, а також право 

участі в засіданнях сільської ради, депутатських комісій, виконавчих органів, 

робочих груп, конкурсних комісій, утворених Тур’є-Реметівською сільською 

радою, з розгляду питань, що належать до компетенції Молодіжної ради. 

8. До складу Молодіжної ради можуть входити громадяни України віком 

від 14 до 35 років, які є представниками: 

- громадських об’єднань та відокремлених підрозділів громадських 

об’єднань, підприємств, установ, організацій, що провадять діяльність у сфері 

молодіжної політики, які зареєстровані в установленому порядку або провадять 

діяльність на території громади (за згодою); 

- закладів освіти, кандидатури яких подаються учнівським або 

студентським самоврядуванням кожного навчального закладу (за згодою); 

- жителі громади, які делегуються до складу Молодіжної ради в порядку, 

визначеному положенням про Молодіжну раду при Тур’є-Реметівській сільській 

раді (за згодою), у разі якщо особа не є членом громадської організації, 

учнем/студентом закладу освіти, організації, яка вже делегувала відповідну 

кандидатуру. Порядок їх делегування визначається ініціативною групою з 

підготовки установчих зборів, сформованою Тур’є-Реметівською сільською 

радою (далі - ініціативна група). 

9. Склад Молодіжної ради формується на установчих зборах шляхом 

рейтингового голосування за кандидатів, які подали певні документи та особисто 

присутні на установчих зборах. 



 

10. Кількісний склад Молодіжної ради визначається установчими зборами 

та становить не більше 15 осіб. 

До складу Молодіжної ради може бути обрано не більше двох 

представників від кожного інституту громадянського суспільства, організації, 

навчального закладу, що виявили бажання увійти до складу Молодіжної ради. 

Строк повноважень складу Молодіжної ради становить два роки. 

11. Організація діяльності та інші процедурні питання роботи Молодіжної 

ради визначаються цим Положенням, погоджується з Тур’є-Реметівською 

сільською радою і затверджується на установчих зборах Молодіжної ради. 

12. Для формування складу Молодіжної ради Тур’є-Реметівська сільська 

рада не пізніше ніж за 60 календарних днів до визначеної дати проведення 

установчих зборів утворює ініціативну групу з їх підготовки. 

До складу ініціативної групи входять представники Тур’є-Реметівської 

сільської ради (не більше ніж по 1 депутату від кожної фракції, за згодою), 

виконавчих органів, закладів, установ, організацій які опікуються питаннями 

молоді) інститутів громадянського суспільства, закладів освіти всіх типів та 

форм власності, які представляють інтереси молоді. 

Персональний склад ініціативної групи Тур’є-Реметівська сільська рада 

оприлюднює на офіційному власному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб 

протягом п’яти робочих днів з дня її утворення. 

Тур’є-Реметівська сільська рада не пізніше ніж за 45 календарних днів до 

проведення установчих зборів в обов’язковому порядку оприлюднює на 

офіційному власному веб-сайті або в інший прийнятний спосіб підготовлене 

ініціативною групою та погоджене з Тур’є-Реметівською сільською радою 

повідомлення про дату, час, місце, порядок проведення установчих зборів, 

порядок подання заяв для участі в установчих зборах, відомості про склад 

ініціативної групи та прізвище, ім’я, електронну адресу та номер телефону 

відповідальної особи. 

Для участі в установчих зборах до ініціативної групи подається заява у 

довільній формі, підписана уповноваженою особою керівного органу інституту 

громадянського суспільства, загальноосвітнього навчального закладу або 

закладу вищої освіти. 

До заяви додаються: 

- прийняте у порядку, встановленому установчими документами 

організації, рішення про делегування для участі в установчих зборах 

представника, який одночасно є кандидатом на обрання до складу Молодіжної 

ради; 

- біографічна довідка делегованого представника із зазначенням його 

прізвища, імені, по батькові, посади, місця роботи; 

- інформація про отримання володільцем бази персональних даних його 

членів згоди делегованого ним представника на обробку його персональних 

даних. 

- та інші документи, які можуть додатково охарактеризувати кандидата 

(за бажанням). 



 

Приймання заяв для участі в установчих зборах припиняється за 30 

календарних днів до їх проведення. 

У разі виявлення невідповідності документів, щодо даного Положення, 

ініціативна група не пізніше ніж за 15 календарних днів до проведення 

установчих зборів у письмовій та в електронній формі інформує з пропозицією 

щодо усунення таких невідповідностей протягом семи календарних днів. 

За результатами перевірки документів, ініціативна група складає за сім 

календарних днів до проведення установчих зборів список кандидатів до складу 

Молодіжної ради, які братимуть участь в установчих зборах, та список 

представників, яким відмовлено в участі в установчих зборах, із зазначенням 

підстави для відмови. 

Підставами для відмови представнику в участі в установчих зборах є: 

- невідповідністьдокументів,  поданих за  вимогамиданногоПоложення; 

- не усунення невідповідності поданих документів зазначеним вимогам у 

строк визначений даним Положенням; 

- невідповідність вимогам, установленим пунктом 8 даного Положення; 

- недостовірність інформації, що міститься в документах, поданих для 

участі в установчих зборах; 

- відмова від участі в установчих зборах шляхом надсилання до голови 

ініціативної групи офіційного листа за підписом уповноваженої особи керівного 

органуінституту громадянського суспільства, загальноосвітнього навчального 

закладу або закладу вищої освіти, або за підписом особи, вказаної в абзаці 3 п.8. 

Список кандидатів до складу Молодіжної ради, які братимуть участь в 

установчих зборах, та список представників, яким відмовлено в участі в 

установчих зборах, із зазначенням підстави для відмови, біографічні довідки 

делегованих ними представників, а також уточнена інформація про дату, час та 

місце проведення установчих зборів, оприлюднюються не пізніше ніж за три 

робочих дні до проведення установчих зборів на офіційному власному вебсайті 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Під час проведення установчих зборів, які відкриває уповноважений 

представник ініціативної групи, з числа кандидатів до нового складу Молодіжної  

ради обирається лічильна комісія, голова, секретар установчих зборів, а також 

обирається новий склад Молодіжної ради, який затверджується більшістю 

голосів від загального складу ініціативної групи. 

Рішення установчих зборів оформлюється протоколом, який складається 

протягом трьох робочих днів з моменту проведення установчих зборів, 

підписується головою та секретарем установчих зборів і подається Тур’є- 

Реметівській сільській раді. 

Тур’є-Реметівська сільська рада оприлюднює протокол установчих зборів 

на офіційному власному вебсайті або в інший прийнятний спосіб протягом трьох  

робочих днів з моменту його надходження. 

13. Виконавчий комітет сільської ради на підставі протоколу установчих 

зборів затверджує склад Молодіжної ради і оприлюднює його на офіційному 

власному вебсайті або в інший прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів 

з моменту затвердження. 



 

14. Членство в Молодіжній раді припиняється на підставі рішення 

Молодіжної ради у разі: 

- систематичної (більше ніж два рази підряд) відсутності члена 

Молодіжної ради на її засіданнях без поважних причин; 

- надходження повідомлення від інституту громадянського суспільства, 

загальноосвітнього навчального закладу або закладу вищої освіти за підписом 

керівника, якщо інше не передбачено його установчими документами, про 

відкликання свого представника та припинення його членства в молодіжній раді; 

- неможливості члена Молодіжної ради брати участь у роботі Молодіжної 

ради за станом здоров’я, визнання його у судовому порядку недієздатним або 

обмежено дієздатним; 

- подання членом Молодіжної ради відповідної заяви; 

- обрання члена Молодіжної ради народним депутатом України, 

депутатом Верховної Ради Автономної Республіки Крим, місцевої ради або 

призначення на посаду в органи державної влади, органи влади Автономної 

Республіки Крим, органи місцевого самоврядування; 

- набрання законної сили обвинувальним вироком щодо члена 

Молодіжної ради; 

- рішенням Молодіжної ради у разі систематичного невиконання членом 

покладених на нього обов’язків; 

- смерті члена Молодіжної ради. 

У разі припинення будь-якою особою членства у Молодіжній раді її місце 

займає наступний кандидат до складу Молодіжної ради, який набрав найбільшу 

кількість голосів за результатами проведення рейтингового голосування на 

установчих зборах. Відповідне рішення приймається на найближчому засіданні 

Молодіжної ради. 

Зміни у складі Молодіжної ради затверджуються протоколом на підставі 

засідання Молодіжної ради. Тур’є-Реметівська сільська рада оприлюднює 

відомості про такі зміни на офіційному власному вебсайті або в інший 

прийнятний спосіб протягом трьох робочих днів з моменту затвердження. 

Члени Молодіжної ради здійснюють свою діяльність на громадських 

засадах. 

15. Дострокове припинення діяльності Молодіжної ради здійснюється у 

разі: 

- коли засідання Молодіжної ради не проводилися протягом двох 

кварталів; 

- прийняття відповідного рішення на її засіданні; 

- ліквідації Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Рішення про дострокове припинення діяльності Молодіжної ради 

оформляється відповідним актом Тур’є-Реметівської сільської ради. 

У разі дострокового припинення діяльності Молодіжної ради з підстав, 

передбачених абзацами другим – третім даного пункту, відділ освіти, молоді та 

спорту утворює протягом 15 календарних днів відповідно до вимог пункту 12 

даного Положення ініціативну групу з підготовки установчих зборів з метою 

формування нового складу Молодіжної ради. 



 

16. Молодіжну раду очолює голова, який обирається з числа членів ради 

на її першому засіданні шляхом таємного голосування, більшістю голосів від її 

затвердженого кількісного складу. 

Голова Молодіжної ради має заступника, секретаря, прес-секретаря які 

обираються з числа членів ради на її першому засіданні шляхом таємного 

голосування, більшістю голосів від її затвердженого кількісного складу. 

Повноваження голови Молодіжної ради припиняються за рішенням 

Молодіжної ради у разі подання ним відповідної заяви, припинення його 

членства у раді, висловлення йому недовіри Молодіжною радою, а також у 

випадках, передбачених даним Положенням. 

У разі припинення повноважень голови Молодіжної ради до обрання 

нового голови його обов’язки виконує заступник голови Молодіжної ради, якщо 

інше не передбачено її рішенням. 

Будь-яке рішення ради приймається більшістю голосів від її кількісного 

складу. 

16.1. Голова Молодіжної ради: 

- організовує діяльність Молодіжної ради; 

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх 

проведення; 

- підписує документи від імені Молодіжної ради; 

- представляє Молодіжну раду у відносинах з центральними і місцевими 

органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування,об’єднаннями 

громадян, засобами масової інформації; 

- може бути включений в установленому законом порядку до складу 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

17. Секретар Молодіжної ради: 

- організовує підготовку засідань Молодіжної ради з питань, що вносяться 

на розгляд Молодіжної ради; 

- забезпечує своєчасне доведення рішень Молодіжної ради до виконавців 

і молоді; 

- забезпечує зберігання офіційних документів, пов’язаних з роботою 

Молодіжною радою; 

- вирішує за дорученням голови Молодіжної ради питання, пов’язані з 

організацією діяльності Молодіжної ради та її органів; 

- інформує відділ освіти, молоді та спорту про прийняті на засіданнях 

Молодіжної ради рішення та розглянуті питання; 

- веде протоколи засідань Молодіжної ради; 

- забезпечує членів Молодіжної ради необхідними матеріалами та 

інформацією до засідань Молодіжної ради; 

Повноваження секретаря Молодіжної ради можуть бути достроково 

припинені за рішенням Молодіжної ради, на підставі подання голови 

Молодіжної ради, або пропозиції простої більшості повного складу Молодіжної 

ради. 

18. Прес-секретар Молодіжної ради: 



 

- надає консультації з питань зв’язків із засобами масової інформації і 

допомагає зберегти позитивний імідж у суспільстві та уникнути негативної 

співпраці з представниками ЗМІ та іншими дотичними організаціями; 

- швидко реагує на різні ситуації в інформаційному просторі; 

- займається написанням матеріалів різного формату та виробництвом 

медіа-продукції; 

Прес-секретар не несе відповідальності за некоректне висвітлення 

інформації у ЗМІ, що сталися не з його вини щодо діяльності Молодіжної ради 

або її керівництва. 

19. Основною формою роботи Молодіжної ради є засідання, що 

проводяться у разі потреби, але не рідше одного разу на квартал. 

Позачергові засідання Молодіжної ради можуть скликатися за ініціативою 

голови Молодіжної ради, Тур’є-Реметівського сільського голови або однієї 

третини загального складу членів Молодіжної ради. 

Повідомлення про скликання засідання Молодіжної ради, у тому числі 

позачергового, доводиться до відома кожного її члена не пізніше як за два 

робочих дні до його початку, а також оприлюднюється на офіційному власному 

вебсайті Тур’є-Реметівської сільської ради або в інший прийнятний спосіб. 

Засідання Молодіжної ради проводить голова Молодіжної ради або за його  

відсутності заступник голови Молодіжної ради, а в разі відсутності заступника 

голови Молодіжної ради – член Молодіжної ради, уповноважений зазначеною 

радою. 

Засідання Молодіжної ради є правомочним, якщо на ньому присутні не 

менш як половина її членів загального складу. 

Засідання Молодіжної ради проводяться відкрито. 

За запрошенням Молодіжної ради в її засіданнях можуть брати участь 

представники центральних і місцевих органів виконавчої влади та органів 

місцевого самоврядування, громадськості. 

20. Пропозиції щодо розгляду питань на засіданні Молодіжної ради 

вносять голова Молодіжної ради, заступник голови Молодіжної ради та члени 

Молодіжної ради. 

21. Підготовку порядку денного засідання Молодіжної ради з урахуванням 

пропозицій її членів та матеріалів для розгляду на засіданні забезпечує секретар 

Молодіжної ради. 

22. Рішення Молодіжної ради приймається відкритим голосуванням 

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

розподілу голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

Рішення, ухвалене на засіданні Молодіжної ради, у п’ятиденний термін 

оформлюється протоколом, який підписується головуючим на засіданні та 

секретарем Молодіжної ради. 

Член Молодіжної ради, який не підтримує рішення, може викласти у 

письмовій формі свою окрему думку, що додається до протоколу засідання. 

Рішення Молодіжної ради мають рекомендаційний характер і є 

обов’язковими для розгляду посадовими особами Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 



 

Рішення Тур’є-Реметівської сільської ради прийняті за результатами 

розгляду пропозицій Молодіжної ради, не пізніше ніж у десятиденний термін 

після їх прийняття, в обов’язковому порядку доводяться до відома членів 

Молодіжної ради та громадськості шляхом його оприлюднення на офіційному 

власному вебсайті сільської ради або в інший прийнятний спосіб. Інформація про  

прийняті рішення повинна містити інформацію про врахування пропозицій 

Молодіжної ради або причини їх відхилення. 

23. На засіданні Молодіжної ради, яке проводиться за участю 

представників Тур’є-Реметівської сільської ради у I кварталі кожного року, 

обговорюється звіт про виконання плану її роботи за минулий рік, який 

схвалюється разом із підготовленим планом на поточний рік. 

Річний план роботи Молодіжної ради та звіт про його виконання 

оприлюднюються на офіційному власному вебсайті Тур’є-Реметівської сільської 

ради або в інший прийнятний спосіб. 

24. Установчі документи, склад Молодіжної ради, протоколи засідань, 

прийняті рішення та інформація про хід їх виконання, а також інші відомості про  

діяльність Молодіжної ради в обов’язковому порядку розміщуються на 

офіційному власному вебсайті Тур’є-Реметівської сільської ради в рубриці 

«Молодіжна рада» або в інший прийнятний спосіб. 

25. Тур’є-Реметівська сільська рада здійснює організаційне, інформаційне 

та матеріально-технічне забезпечення діяльності Молодіжної ради, створює 

належні умови для її роботи, у тому числі забезпечує Молодіжну раду 

приміщенням, засобами зв’язку. 

26. Молодіжна рада має бланк зі своїм найменуванням, який розробляється 

на першому її засіданні та затверджується безпосередньо нею. 



 

Додаток 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 214 

СКЛАД 
 

ініціативної групи 

з підготовки установчих зборів для формування складу Молодіжної 

ради при Тур’є-Реметівській сільській раді 

 
 

Голова ініціативної групи 

 
КРУПЧИНСЬКА 
Олександра Ярославівна 

перший заступник сільського голови 

Заступник голови ініціативної групи 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

Секретар ініціативної групи 

КОРОЛЬ 

Наталія Михайлівна 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 

спорту 

Члени ініціативної групи: 

БАБУЩАК 

Михайло Михайлович 

головний спеціаліст відділу освіти, молоді та 

спорту 

ВОРОНИЧ 

Людмила Михайлівна 

голова постійної комісії з гуманітарних питань 

сільської ради 

ВОРОНИЧ 

Едуард Васильович 

керівник зразкового аматорського 

танцювального колективу «Турянська долина» 

ГУЛИК 

Аліна Василівна 

завідувачка комунального закладу «Публічна 

бібліотека» Тур’є-Реметівської сільської ради 

ГУЛЕЙ-ШИКУЛА 

Ольга Федорівна 

депутат сільської ради від політичної партії 

Всеукраїнське об’єднання «Батьківщина» 

 

КОЗАК 
Ольга Іванівна 

 

директор Тур’є-Реметівської школи мистецтв 



 

КОРОЛЬ 
Ліліана Іванівна 

президент учнівського самоврядування 

Порошківського загальноосвітнього закладу 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

СМЕТАНКА 

Ольга Іванівна 

депутат сільської ради від політичної партії 

«Рідне Закарпаття» 

ТАЛАБІШКА 

Тетяна Ярославівна 

депутат сільської ради від політичної партії 

«Слуга народу» 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

депутат сільської ради від політичної партії 

«Команда Андрія Балоги» 

ЯРЧИЧ 
Петро Петрович 

депутат сільської ради від політичної партії «За 

майбутнє» 
 

 

 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 215 

 

Про створення опорного закладу освіти 

«Тур'є-Реметівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

 

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статті 78 Господарського 

кодексу України, статей 25, 66 Закону України «Про освіту», статей 31, 32,  35, 

37 Закону України «Про повну загальну середню освіту», керуючись статями 

104, 105, 107 Цивільного кодексу України,  Закону України «Про державну 

реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань», Постанови Кабінету Міністрів України від 19.06.2019 року № 532 

«Про затвердження Положення про опорний заклад освіти» (зі змінами), на 

підставі Протоколу від 02 серпня 2021 року № 1  засідання конкурсної комісії з 

визначення опорних закладів освіти на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити опорним закладом освіти Тур'є-Реметівський заклад 

загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради, 

юридична адреса: вул. Центральна, 24 А, с. Тур’ї Ремети, 89221, код ЄДРПОУ 

26395645. 

2. Змінити найменування та тип закладу Тур’є-Реметівський  заклад  

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

опорний заклад освіти «Тур’є-Реметівський  заклад  загальної середньої освіти 

 І-ІІІ ступенів» Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Реорганізувати шляхом приєднання до опорного закладу: Липовецьку  

початкову школу  Тур’є-Реметівської сільської ради (ЄДРПОУ 37916583), 

юридична адреса: 89215 с. Липовець,  вул. Полонинська, 23 та визначити її 

філією опорного закладу без статусу юридичної особи: Липовецька початкова 

школа - філія опорного закладу «Тур’є-Реметівський  заклад  загальної 

середньої освіти  І-ІІІ ступенів» Тур’є-Реметівської сільської ради. 



 

 

4. Для проведення реорганізації шляхом приєднання до опорного 

закладу «Тур’є-Реметівський  заклад  загальної середньої освіти  І-ІІІ 

ступенів» Тур’є-Реметівської сільської ради Липовецької початкової школи 

Тур’є-Реметівської сільської ради утворити ліквідаційну комісію та затвердити 

її склад згідно з додатком 1 та визначити її місцезнаходження: 89221, 

Закарпатська область, Ужгородський район, с.Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 

16. 

5. Ліквідаційній комісії забезпечити у встановленому чинним 

законодавством України порядку:  

5.1. Повідомлення працівників щодо змін істотних умов праці у 

зв’язку з реорганізацією Липовецької початкової школи Тур’є-Реметівської 

сільської ради відповідно до частини 3 статті 32 КЗпП України. 

5.2. Дотримання трудового законодавства щодо прав та інтересів 

працівників реорганізованих закладів. 

5.3. Вжиття інших заходів, пов’язаних з реорганізацією. 

6. Встановити, що філія опорного закладу освіти розпочинає своє 

функціонування з часу внесення до Єдиного державного реєстру юридичних 

 осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань  запису про 

припинення в результаті реорганізації шляхом приєднання до опорного закладу 

освіти. 

7. Встановити строк заявлення кредиторських вимог протягом 2 (двох) 

місяців з дня оприлюднення про рішення щодо припинення юридичної особи. 

8. Визначити опорний заклад освіти «Тур’є-Реметівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів» Тур’є-Реметівської сільської 

ради правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків Тур’є-

Реметівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур’є-

Реметівської сільської ради (ЄДРПОУ 26395645) та реорганізованої шляхом 

приєднання Липовецької  початкової школи  Тур’є-Реметівської сільської 

ради (ЄДРПОУ 37916583). 

9. Уповноважити керівника опорного закладу освіти «Тур’є-Реметівський 

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

ради провести державну реєстрацію змін до Єдиного державного реєстру 

юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань згідно з 

чинним законодавством. 

10. Начальнику  відділу освіти, молоді та спорту  сільської ради після 

прийняття рішення сесії сільської ради: 

10.1. Здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з 

реорганізацією зазначених навчальних закладів, у порядку та в строки, визначені 

чинним законодавством України. 

10.2. Здійснити організаційні заходи та забезпечити функціонування 

опорного закладу освіти «Тур’є-Реметівський заклад загальної середньої освіти 



 

 

І-ІІІ ступенів» Тур’є-Реметівської сільської ради та його філії. 

10.3. Затвердити Статут опорного закладу освіти «Тур’є-Реметівський 

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

ради (у новій редакції). 

10.4. Затвердити Положення про Липовецьку початкову школу - філію 

опорного закладу освіти «Тур’є-Реметівський заклад загальної середньої освіти 

І-ІІІ ступенів» Тур’є-Реметівської сільської ради. 

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

гуманітарних питань (голова комісії Людмила Воронич). 

 

 

 

Сільський голова                       Надія ДЕВІЦЬКА



Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

Додаток 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 215 

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації 

 

Голова комісії 
 

МЕГЕЛА 
 Антоніна Іванівна 

директор Тур'є-Реметівського 
закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 
ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради (код 
2482102603) 

 
Члени комісії: 

 
 

БЕСКІД 

Надія Юріївна 
завідувач Липовецької початкової школи 

Тур'є-Реметівської сільської ради (код 

2676714627) 

ГАПАК 

Людмила Василівна 

заступник директора з господарської частини 

Тур'є-Реметівського закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є- 

Реметівської сільської ради (код 2166204085) 

ГРАБ 

Любов Михайлівна 

провідний спеціаліст з організаційної роботи 

відділу освіти, молоді та спорту Тур'є- 

Реметівської сільської ради (код 3020200148) 

ЛАГОДА 

Марина Юріївна 

головний бухгалтер відділу освіти, молоді та 

спорту Тур'є-Реметівської сільської ради (код 

3273514404) 

ТУРЯНИЦЯ 

Олеся Іванівна 

заступник керуючого справами (секретаря) 

виконавчого комітету, начальник відділу 

правової та кадрової роботи Тур'є- 

Реметівської сільської ради ( код 2781001723) 

ЦАПИК 
Владислав Йосипович 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 
Тур'є-Реметівської сільської ради ( код 
2786901335 ) 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 216 

 

 
Про створення комунальної установи 

„Інклюзивно-ресурсний центр” 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Керуючись Законом України „Про місцеве самоврядування в Україніˮ, 

Законом України „Про освітуˮ, „Про повну загальну середню освітуˮ, на 

виконання Постанови Кабінету Міністрів України від 12.07.2017 № 545 „Про 

затвердження Положення про інклюзивно-ресурсний центр” (зі змінами), з 

метою забезпечення права дітей з особливими освітніми потребами віком від 2 

до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти шляхом 

проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку дитини, 

надання психолого-педагогічної допомоги та забезпечення системного 

кваліфікованого супроводу, сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Утворити комунальну установу „Інклюзивно-ресурсний центрˮ Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

2. Затвердити Статут комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний 

центрˮ Тур’є-Реметівської сільської ради (додається). 

3. Затвердити структуру комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний 

центрˮ Тур’є-Реметівської сільської ради (додається). 

4. Визначити відділ освіти, молоді та спорту сільської ради 

уповноваженим органом управління комунальної установи „Інклюзивно- 

ресурсний центрˮ Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської ради під час 

формування сільського бюджету передбачити видатки на утримання 

комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центрˮ Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 



 

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

вчинити дії щодо включення комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний 

центрˮ Тур’є-Реметівської сільської ради до мережі розпорядників та 

одержувачів коштів сільського бюджету. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську та постійні комісії сільської ради: з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва,з гуманітарних питань. 

 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 
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c. Тур’ї Ремети 

2021 



 

1. Загальні положення 

1.1. Комунальна установа „Інклюзивно-ресурсний центрˮ Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі – Центр) є комунальною установою Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі – Засновник). 

Засновник делегує окремі функції управління діяльністю Центру 

уповноваженому ним органу управління – відділу освіти, молоді та спорту Тур’є- 

Реметівської сільської (далі – Уповноважений орган управління), відповідно до 

розділу 5 цього Статуту. 

Міністерство освіти і науки України є головним органом у системі 

центральних органів виконавчої влади, що забезпечує формування та реалізацію 

державної політики щодо діяльності інклюзивно-ресурсних центрів. У своїй 

діяльності Центр підпорядковується Засновнику, Уповноваженому органу 

управління відповідно до цього Статуту. 

1.2. У своїй діяльності Центр керується Конституцією України, Конвенцією 

про права осіб з інвалідністю, законами України „Про освітуˮ, „Про повну 

загальну середню освітуˮ, „Про дошкільну освітуˮ, Положенням про 

інклюзивно-ресурсний центр, затвердженим Постановою Кабінету Міністрів 

України від 12 липня 2017 року № 545 (зі змінами), актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства освіти і науки України, 

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

розпорядженнями сільського голови, наказами відділу освіти, молоді та спорту 

та цим Статутом. 

1.3. Центр є юридичною особою. Інклюзивно-ресурсний центр має рахунки 

в органах Казначейства, самостійний баланс, може мати бланк та печатку із своїм  

найменуванням. 

1.4. Організаційно-правова форма – комунальна організація (установа, 

заклад). 

1.5. Місцезнаходження Центру: 

 

1.6. Повне найменування українською мовою: Комунальна 

установа „Інклюзивно-ресурсний центрˮ Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Скорочене найменування українською мовою: КУ „ІРЦˮ. 

1.7. Діяльність Центру здійснюється державною мовою. 

 

2. Мета та завдання 

2.1. Метою Центру є забезпечення права дітей з особливими освітніми 

потребами від 2 до 18 років на здобуття дошкільної та загальної середньої освіти, 

в тому числі у закладах професійної (професійно-технічної), фахової передвищої  

освіти та інших закладах освіти, які забезпечують здобуття освіти, шляхом 

проведення комплексної психолого-педагогічної оцінки розвитку особи (далі - 

комплексна оцінка) та забезпечення їх системного кваліфікованого супроводу. 

2.2. Відповідно до поставленої мети основними завданнями Центру є: 

1) проведення комплексної оцінки, у тому числі повторної, та здійснення 

системного кваліфікованого супроводу осіб у разі встановлення у них особливих  

освітніх потреб; 



 

2) надання рекомендацій закладам освіти щодо розроблення індивідуальної 

програми розвитку особи; 

3) консультування батьків, інших законних представників особи з 

особливими освітніми потребами щодо особливостей її розвитку; 

4) забезпечення участі педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру: 

у діяльності команди психолого-педагогічного супроводу особи з 

особливими освітніми потребами; 

у семінарах, тренінгах, майстер-класах для підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, обміну досвідом тощо; 

5) залучення (у разі потреби) педагогічних працівників інклюзивно- 

ресурсного центру під час засідань психолого-педагогічного консиліуму у 

спеціальних закладах загальної середньої освіти; 

6) надання психолого-педагогічних, корекційно-розвиткових та інших 

послуг дітям з особливими освітніми потребами: 

дітям раннього та дошкільного віку, які не відвідують заклади дошкільної 

освіти; 

дітям, які здобувають освіту у формі педагогічного патронажу; 

7) визначення потреби в асистенті учня та/або супроводі дитини з 

особливими освітніми потребами в інклюзивному класі (групі); 

8) визначення рівня підтримки особи з особливими освітніми потребами в 

закладі освіти; 

9) надання консультативної, психологічної допомоги батькам, іншим 

законним представникам осіб з особливими освітніми потребами у формуванні 

позитивної мотивації щодо розвитку таких дітей та підвищення обізнаності щодо  

організації їх навчання і виховання; 

10) інформування громади про діяльність інклюзивно-ресурсного центру та 

взаємодія з місцевими органами виконавчої влади, органами місцевого 

самоврядування, закладами освіти, закладами охорони здоров’я, закладами 

(установами) соціального захисту населення, службами у справах дітей, 

громадськими організаціями тощо; 

11) ведення обліку осіб, які звернулися до інклюзивно-ресурсного центру, 

шляхом формування їх електронного переліку в АС „ІРЦ”; 

12) підготовка звітної та аналітичної інформації про результати діяльності 

інклюзивно-ресурсного центру. 
 

3. Правовий статус 

3.1. Центр є неприбутковою бюджетною установою та не має на меті 

отримання доходів. 

Забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або їх частини між 

Засновником, Уповноваженим органом управління, працівниками Центру та 

іншими пов’язаними з ними особами. 

Доходи (прибутки) Центру використовуються виключно для фінансування 

видатків на утримання Центру, реалізації мети (цілей, завдань) та напрямів 

діяльності, визначених цим Статутом. 



 

3.2. Центр здійснює некомерційну господарську діяльність. 

3.3. Засновник здійснює фінансування Центру, його матеріально-технічне 

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

організовує будівництво і ремонт приміщень, їх господарське обслуговування). 

Центр розпоряджається закріпленим за ним майном на праві оперативного 

управління в установленому порядку. 

3.4. Збитки, завдані Центру внаслідок виконання рішень органів державної 

влади чи органів місцевого самоврядування, які було визнано судом 

неконституційними або недійсними, підлягають відшкодуванню зазначеними 

органами добровільно або за рішенням суду. 

3.5. Для здійснення господарської діяльності Центр залучає і використовує 

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

яких не заборонено чинним законодавством. 

3.6. Засновник не відповідає за зобов’язаннями Центру, а Центр не 

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

законодавством. 

3.7. Центр має право укладати угоди (окрім фінансово-господарських), 

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

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

третейських судах. 

3.8. Центр провадить діяльність з урахуванням таких принципів як повага 

та сприйняття індивідуальних особливостей дітей, дотримання інтересів дитини, 

недопущення дискримінації та порушення прав дитини, конфіденційність, 

доступність освітніх послуг з раннього віку, міжвідомча співпраця. 

3.9. Центр повинен мати приміщення, пристосовані для дітей з особливими 

освітніми потребами відповідно до вимог законодавства, у тому числі державних  

санітарних норм і правил та державних будівельних норм. 

3.10. Центр надає послуги дітям з особливими освітніми потребами, 

які проживають (здобувають освіту) на території громади за умови подання 

відповідних документів. 

У разі обслуговування дітей з особливими освітніми потребами з інших 

територіальних громад, Центр, не пізніше 15 числа наступного місяця з дня 

звернення за допомогою чи супроводженням, інформує про це Засновника та 

Уповноваженого органу управління. 
 

4. Права Центру 

4.1. Центр має право: 

4.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів виконавчої влади, органів місцевого 

самоврядування, а також підприємств, установ і організацій, незалежно від форм  

власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 

необхідних для виконання покладених на нього завдань. 

4.1.2. Укладати угоди (окрім фінансово-господарських) з підприємствами, 

установами, організаціями, незалежно від форм власності та підпорядкування, а 

також фізичними особами, відповідно до законодавства. 



 

4.1.3. Здійснювати співпрацю з іноземними організаціями, відповідно до 

чинного законодавства. 

4.1.4. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації своїх 

статутних завдань у визначеному чинним законодавством порядку. 

4.1.5. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному законодавству. 

4.1.6. Здійснювати оперативну діяльність з матеріально-технічного 

забезпечення своєї роботи. 

4.1.7. Встановлювати відкриту систему відеоспостереження в приміщеннях 

(кабінети, коридори) та прилеглій території Центру. 

 

4.2. Обов’язки Центру 

 

4.2.1. Вносити пропозиції Засновнику, Уповноваженому органу управління, 

щодо удосконалення діяльності Центру, розвитку послуг для дітей з особливими  

освітніми потребами. 

4.2.2. Залучати у разі потреби додаткових фахівців, зокрема медичних 

працівників, працівників соціальних служб, фахівців інших інклюзивно- 

ресурсних центрів, працівників закладів дошкільної освіти, спеціальних закладів 

загальної середньої освіти та навчально-реабілітаційних центрів, для проведення 

комплексної оцінки. 

4.2.3. У разі виявлення складних життєвих обставин та/або ризику для життя і 

здоров’я дитини невідкладно інформувати службу у справах дітей за місцем 

проживання дитини, територіальний підрозділ Національної поліції. 

4.2.4. Створювати належні умови для високопродуктивної праці, 

забезпечувати додержання чинного законодавства про працю, правил та норм 

охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування. 

 

5. Управління діяльністю Центру 

5.1. Управління Центром здійснюється відповідно до цього Статуту та 

чинного законодавства. 

5.2. До компетенції Засновника належить: 

5.2.1. Затвердження Статуту та змін до нього. 

5.2.2. Делегування окремих повноважень управління Центром 

Уповноваженому органу управління; 

5.2.3. Затвердження Положення про конкурсний відбір на посади директора 

та педагогічних працівників Центру на підставі примірних положень, 

затверджених Міністерством освіти і науки України. 

5.2.4. Забезпечення створення матеріально-технічних умов, необхідних для 

функціонування Центру та організації інклюзивного навчання. 

5.3. Уповноважений орган управління: 

5.3.1. Організовує та проводить конкурс на зайняття посад директора 

та педагогічних працівників Центру. 

5.3.2. Призначає на посаду та звільнення з посади директора Центру. 

5.3.3. Надає допомогу із залучення необхідних фахівців для надання 

психолого-педагогічної допомоги. 



 

5.3.4. Проводить моніторинг виконання рекомендацій Центру 

підпорядкованими Уповноваженому органу управління закладами освіти. 

5.3.5. Затверджує кошторис, штатний розпис та зміни до них, погоджує 

режим роботи Центру. 

5.3.6. Надає пропозиції Засновнику щодо покращення матеріально- 

технічних умов, необхідних для функціонування Центру та організації 

інклюзивного навчання. 

5.3.7. Накладає на директора Центру та зняття з нього дисциплінарного 

стягнення. 

5.3.8. У межах наявних коштів на оплату праці здійснює преміювання 

директора, встановлення йому надбавок та доплат до посадового окладу, 

надання матеріальної допомоги. 

5.3.9. Заслуховує звіт про діяльність Центру. 

5.3.10. Забезпечує фінансово-господарське обслуговування Центру.. 

5.5. Управління діяльністю Центром здійснює керівника (директора), який 

призначається на посаду строком на шість років (на конкурсній основі) та 

звільняється з посади Уповноваженим органом управління. 

Рішення про проведення конкурсу приймається засновником інклюзивно- 

ресурсного центру або уповноваженим ним органом (посадовою особою): 

одночасно з прийняттям рішення про утворення нового інклюзивно- 

ресурсного центру; 

не менш як за два місяці до завершення строкового трудового договору, 

укладеного з керівником (директором) інклюзивно-ресурсного центру; 

не пізніше ніж протягом десяти робочих днів з дня дострокового припинення  

договору, укладеного з керівником (директором) відповідного інклюзивно- 

ресурсного центру, чи визнання попереднього конкурсу таким, що не відбувся. 

Конкурс на посади керівника (директора) інклюзивно-ресурсного центру 

проводиться відповідно до положення про конкурс, затвердженого Засновником. 

На посаду  керівника (директора)  інклюзивно-ресурсного центру 

призначається особа, яка має вищу освіту не нижче освітнього ступеня магістра 

(спеціаліста) за спеціальністю “Спеціальна освіта”  (“Корекційна  освіта”, 

“Дефектологія”)  або “Психологія” (“Практична психологія”)  та стаж 

педагогічної та/або науково-педагогічної роботи не менш як п’ять років, яка 

пройшла конкурсний відбір і визнана переможцем конкурсу відповідно до 

порядку, затвердженого засновником інклюзивно-ресурсного центру; 

Права, обов’язки і відповідальність директора, умови його матеріального 

забезпечення, інші умови визначаються контрактом, що укладається із 

Уповноваженим органом управління. 

5.6. Директор Центру 

5.6.1. Планує та організовує роботу, видає відповідно до компетенції накази, 

контролює їх виконання, затверджує посадові інструкції фахівців Центру. 

5.6.2. Подає на затвердження Засновнику проєкти змін до Статуту Центру. 

5.6.3. Призначає на посаду працівників інклюзивно-ресурсного центру, 

звільняє їх із займаної посади відповідно до законодавства, затверджує посадові 



 

інструкції працівників інклюзивно-ресурсного центру, заохочує працівників 

інклюзивно-ресурсного центру і накладає на них дисциплінарні стягнення; 

5.6.4. Створює належні умови для продуктивної праці фахівців Центру, 

підвищення їх фахового і кваліфікаційного рівня, впровадження сучасних 

методик проведення психолого-педагогічної оцінки, новітніх технологій 

надання психолого-педагогічної допомоги дітям з особливими освітніми 

потребами. 

5.6.5. У межах фонду оплати праці встановлює працівникам Центру розміри 

премій, винагород, надбавок і доплат на передбачених колективним договором 

та чинним законодавством умовах. 

5.6.6. Укладає колективний договір за погодженням з Уповноваженим 

органом управління. 

5.6.7. Розпоряджається за погодженням із Засновником в установленому 

порядку майном Центру та його коштами, формує кошторис, укладає цивільно- 

правові угоди (окрім фінансово-господарських), забезпечує ефективність 

використання фінансових та матеріальних ресурсів. 

5.6.8. Проводить первинний прийом батьків (одного з батьків) або законних 

представників дитини або уповноважені ним працівники, які визначають час та 

дату проведення комплексної оцінки та встановлюють наявність документів. 

5.6.9. Розробляє та затверджує річний план та графік роботи Центру. 

5.6.10. Планує, координує і контролює роботу педагогічних та інших 

працівників Центру (в межах трудового законодавства). 

5.6.11. Контролює належне виконання своїх посадових обов’язків 

педагогічними та іншими працівниками Центру. 

5.6.12. Затверджує списки дітей, річні плани роботи, розклад та графіки 

корекційно-розвиткових занять, графік відпусток. 

5.6.13. Забезпечує умови для дієвого та відкритого контролю за діяльністю 

Центру. 

5.6.14. Забезпечує захист персональних даних працівників у порядку 

встановленому законодавством. 

5.6.15. Може застосовувати один з видів стягнення: догану або звільнення 

за порушення трудової дисципліни працівників, а також брати письмові 

пояснення працівників за вчинені порушення. 

5.6.16. Забезпечує дотримання працівниками вимог охорони праці та 

техніки безпеки, дотримання законності у діяльності Центру. 

5.6.17. Представляє Центр у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями. 

5.6.18. Подає Засновнику та Уповноваженому органу управління річний звіт 

про діяльність Центру. 

5.6.19. Вирішує інші питання діяльності Центру у відповідності із чинним 

законодавством. 

5.6.20. На час своєї відсутності (відпустка, лікарняний, відрядження тощо) 

тимчасове виконання обов’язків покладає на одного із педагогічних працівників 

Центру. 



 

6. Кадрове забезпечення 

6.1. Діяльність Центру забезпечують директор Центру та педагогічні 

працівники: вчителі-логопеди, вчителі-дефектологи (сурдопедагоги, 

олігофренопедагоги, тифлопедагоги), практичні психологи, вчителі- 

реабілітологи, а також сестра медична та господарсько-обслуговуючий 

персонал. 

6.2. Усі працівники Центру надають письмову згоду на обробку 

персональних даних. 

6.3. На посади педагогічних працівників Центру призначаються особи, які 

мають вищу педагогічну (психологічну) освіту ступеня магістра. Стаж роботи за  

фахом не менше 60 відсотків педагогічних працівників Центру повинен 

становити три або більше років. 

6.4. Призначення на посади педагогічних працівників Центру здійснюється 

на конкурсній основі у порядку, визначеному Засновником. 

6.5. Обов’язки фахівців Центру визначаються відповідно до чинного 

законодавства та посадових інструкцій. 

6.6. Педагогічні працівники Центру зобов’язані забезпечувати належний 

рівень проведення корекційно-розвиткових занять, несуть повну 

відповідальність за життя та здоров’я дітей з особливими освітніми потребами 

під час проведення занять, інших заходів, які проводяться в Центрі, перерв та  

протягом усього перебування дітей у Центрі. 

6.7. Педагогічні та інші працівники Центру, які систематично порушують 

даний Статут, Правила внутрішнього розпорядку Центру, не виконують посадові 

обов’язки, умови трудового договору (контракту), або за результатами атестації 

не відповідають займаній посаді, притягуються до дисциплінарної 

відповідальності або звільняються з роботи згідно із законодавством, а також 

надають письмові пояснення за вчинені порушення. 

6.8. На педагогічних працівників центру поширюються умови оплати праці, 

умови надання щорічних відпусток та інші пільги, встановлені законодавством 

для педагогічних працівників спеціальних закладів загальної середньої освіти. 

6.9. У разі потреби Центр може залучати додаткових фахівців шляхом 

укладання цивільно-правових угод. 

6.10. Кількісний склад фахівців Центру визначається з урахуванням 

територіальних особливостей, кількості дітей з особливими освітніми 

потребами. 

6.11. Тривалість робочого тижня педагогічних працівників інклюзивно- 

ресурсного центру становить 36 годин на тиждень та включає час, необхідний 

для виконання ними завдань інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим 

Положенням, та посадових обов’язків, передбачених трудовим договором та/або 

посадовою інструкцією, зокрема: 

проведення комплексної оцінки; 

здійснення системного кваліфікованого супроводу; 

надання психолого-педагогічних та корекційно-розвиткових послуг; 

провадження інших видів діяльності, що забезпечують виконання завдань 

інклюзивно-ресурсного центру, визначених цим Статутом. 



 

7. Матеріально-технічна база та фінансово-господарська діяльність 

7.1. Матеріально-технічна база Центру включає будівлі, споруди, 

приміщення, землю, комунікації, обладнання, транспортні засоби, інші 

матеріальні цінності, вартість яких відображена у балансі. 

7.2. Майно, закріплене за Центром, належить йому на праві оперативного 

управління та не може бути вилученим, якщо інше не передбачено чинним 

законодавством. 

7.3. Джерелами фінансування Центру є кошти Державного бюджету 

(субвенція) та місцеві бюджети (місцевий бюджет та інші субвенції), благодійні 

внески юридичних та фізичних осіб, інші джерела, не заборонені чинним 

законодавством. 

7.4. Бухгалтерське та господарське обслуговування Центру здійснює 

централізована бухгалтерія відділу освіти, молоді та спорту сільської ради. 

7.5. Контроль за дотриманням Центру вимог законодавства, зокрема цього 

Статуту, здійснюють Засновник, Уповноважений орган управління. 

7.6. Керівництво Центру несе відповідальність перед Засновником, 

Уповноваженим органом управління та перед іншими органами за достовірність 

та своєчасність подання статистичної та іншої звітності. 

 
8. Повноваження трудового колективу 

8.1. Трудовий колектив Центру складається з усіх фізичних осіб, які своєю 

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

угоди) або інших форм, що регулюють трудові відносини працівника із Центром. 

8.2. Трудові та соціальні відносини трудового колективу з адміністрацією 

Центру регулюються колективним договором та Правилами внутрішнього 

трудового розпорядку. 

8.3 Право укладання колективного договору від імені Засновника надається 

директору Центру за погодженням з Уповноваженим органом управління, а від 

імені трудового колективу – уповноваженому ним органу. 

Сторони колективного договору звітують на загальних зборах колективу не 

менш, ніж один раз на рік. 

8.4. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 

обов’язкового медичного страхування працівників та їх сімей, а також інші 

питання соціального розвитку вирішуються трудовим колективом відповідно до 

чинного законодавства, цього Статуту та колективного договору. 

Форми і системи оплати праці, норми праці, тарифні ставки, схеми 

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

винагород та інших заохочувальних, компенсаційних і гарантійних виплат 

встановлюються у колективному договорі з дотриманням норм і гарантій, 

передбачених чинним законодавством, Генеральною та Галузевою угодами. 

Мінімальна заробітна плата працівників не може бути нижчою від 

встановленого чинним законодавством мінімального розміру заробітної плати. 



 

8.5. Оплата праці працівників Центру здійснюється у першочерговому 

порядку. Усі інші платежі здійснюються після виконання зобов’язань щодо 

оплати праці. 

8.6. Працівники Центру здійснюють свою діяльність відповідно до Статуту, 

колективного договору, Правил внутрішнього трудового розпорядку та 

посадових інструкцій згідно з чинним законодавством. 

 

9. Припинення діяльності Центру 

9.1. Діяльність Центру припиняється в результаті його реорганізації (злиття, 

приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації. Рішення про реорганізацію або 

ліквідацію Центру приймається Засновником. Припинення діяльності Центру 

здійснюється комісією з припинення (комісією з реорганізації, ліквідаційною 

комісією), утвореною в установленому чинним законодавством порядку. У разі 

припинення діяльності Центру (в результаті ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення), його активи передаються одній або кільком 

неприбутковим організаціям відповідного виду або зараховуються до бюджету 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

9.2. Під час реорганізації Центру його права та обов’язки переходять до 

правонаступника, що визначається Засновником. 

9.3. Центр вважається реорганізованим (ліквідованим) з дня внесення до 

Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань відповідного запису в установленому порядку. 

 

10. Внесення змін та доповнень до Статуту 

10.1. Зміни та доповнення до цього Статуту, у разі потреби, вносяться 

Засновником шляхом викладення його у новій редакції та реєструються в 

установленому законом порядку. 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 216 

 

 
СТРУКТУРА 

комунальної установи „Інклюзивно-ресурсний центрˮ Тур’є-Реметівської 

сільської ради 
 

 

 

Найменування посади Кількість штатних одиниць 

Керівник (директор) 1 

Педагогічний персонал  

Практичний психолог 2 

Вчитель-логопед 2 

Вчитель-реабілітолог 3 

Вчитель-дефектолог 2 

Технічний персонал  

Медична сестра 1 

Прибиральник службових приміщень 1 

  

РАЗОМ: 12 



 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 217 

 

Про повернення майна з оперативного 

управління в комунальну власність Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

На підставі підпункту 31 статті 26, статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши лист № 1670/2021 від 05.08.2021 КНП 

«Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської 

районної ради», враховуючи рішення сьомої сесії Тур’є-Реметівської сільської 

ради № 176 від 14.07.2021 року «Про прийняття на баланс та передачу в 

оперативне управління», сільська рада вирішила: 

 
ВИРІШИЛА 

 
1. Розірвати договір № 01 від 06.09.2018 року «На закріплення 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Тур’ї  

Ремети Перечинського району на праві оперативного управління». 

2. Розірвати договір № 01 від 24.09.2018 року «На закріплення 

майна, що належить до комунальної власності територіальної громади села Тур’я  

Бистра Перечинського району на праві оперативного управління». 

3. Повернути з оперативного управління комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Ужгородської районної ради» нерухоме майно за адресою: 

с. Тур’ї Ремети, вулиця Центральна, 16 на баланс Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

4. Повернути з оперативного управління комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Ужгородської районної ради» нерухоме майно за адресою: 

с. Тур’я Бистра, вулиця Духновича, 110 на баланс Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

5. Повернути з оперативного управління комунального 

некомерційного підприємства «Перечинський Центр первинної медико- 

санітарної допомоги Ужгородської районної ради» нерухоме майно за адресою: 

с. Тур’ї Ремети, вулиця Центральна, 16 а, загальною площею 5,2 м2 (вбиральня 



 

для МГН) на баланс Тур’є-Реметівської сільської ради. 

6. Утворити комісію з повернення майна Тур’є-Реметівської сільської ради 

у складі, згідно з додатком. 

7. Доручити комісії з передачі майна провести інвентаризацію повернутого  

майна та подати до Тур’є-Реметівської сільської ради акти прийому-передачі 

зазначеного майна. 

8. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

відобразити зміни у бухгалтерській звітності. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 
 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 217 

 

Комісія з повернення майна з оперативного управління на баланс Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

 
Голова комісії 

 

 

 
 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

 

Секретар комісії 
 

 

 
 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь- 

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 
 

 

 

Члени комісії: 
 

 

 
 

ДОБРОЦЬКА 

Ганна Юріївна 

- головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Пере- 

чинський ЦПМСД Ужгородської 

районної ради» (за згодою) 

 
КОРЯК 

Марія Федорівна 

 
- 

 
начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

 

МАЛИШКО 

 

- директор комунального некомер- 

ційного підприємства «Перечинський 



 

Юрій Юрійович  ЦПМСД Ужгородської районної ради» 

(за згодою) 

 
ПОЛОНСЬКА 

Тетяна Мирославівна 

 
- 

 
головний спеціаліст відділу бух- 

галтерського обліку та фінансової 

звітності 

 
ТУРЯНИЦЯ 

Олеся Іванівна 

 
- 

 
начальник відділу правової та кадрової 

роботи 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 218 

 

 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

сільської ради № 99 від 25.03.2021 року 

«Про затвердження переліків першого та 

другого типів об’єктів оренди комунальної 

власності» та рішення сьомої сесії сільської 

ради № 179 від 14.07.2021 року «Про намір 

передачі майна в оренду» 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про оренду державного та комунального майна», 

керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 

483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», з метою 

уточнення площі об’єкта нерухомого майна та на підставі висновку постійної 

комісії сільської ради з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до додатку 1 рішення п’ятої сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 99 від 25.03.2021 року «Про затвердження переліків першого 

та другого типів об’єктів оренди комунальної власності», виклавши пункт 6 у 

редакції згідно з додатком 1. 

2. Доповнити Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної 

власності, затвердженого рішенням п’ятої сесії VIII скликання №99 від 

25.03.2021 року, які підлягають передачі в оренду на аукціоні згідно з додатком 

2. Уповноважити виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

затвердити експертну оцінку частини вбудованого приміщення поз.1 на плані 

загальної площею 2,5 м2 першого поверху будівлі літ, А, що розташоване за 

адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Порошково, 

вул..Ценральна,74. 



 

3. Внести зміни до додатку 1 рішення сьомої сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 179 від 14.07.2021 року «Про намір передачі майна в оренду», 

виклавши пункт 7 у редакції згідно з додатком 3. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту і заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 
 

Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 218 
 

Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі в оренду на 

аукціоні 

 

 
Балансоутри- 

мувач 

 
Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінчення 

договору 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв 

 
Цільове 

призначення 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, 
вул. Центральна, 73 

 

29.06.2021 

 

160,3 м.кв 
Розміщення 

розважальних 

програм 

(дискотек) 

 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 218 

 
Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі в оренду на 

аукціоні 
 

Балансоутри- 

мувач 

Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінченн 

я 

договору 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв 

Цільове 

призначення 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, 

вул. Центральна, 

74 

 

вільне 
 

2,5 
Для 

розміщення 

банкомату 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’ї Ремети, 

вул. Центральна, 

16 а 

 

вільне 

 

5,2 
Для відкриття 

аптечного 

пункту 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

Додаток 3 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 218 

 

Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі в оренду на 

аукціоні 
 

 
 

 
Об’єкт оренди 

 

Адреса об’єкта 

оренди 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв 

 

Цільове 

призначення 

Приміщення 

сільського будинку 
культури 

с. Порошково, 

вул. 

Центральна, 73 

 

160,3 

м.кв 

Розміщення 

розважальних 

програм (дискотек) 
 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 219 

 

Про намір передачі майна 

в оренду 

 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та професійну 

оціночну діяльність в Україні», пункту 31 статті 26, пункту 5 статті 60 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком передачі 

в оренду державного та комунального майна, затвердженого Постановою 

Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року №483 «Деякі питання оренди 

державного та комунального майна», враховуючи рішення п’ятої сесії Тур’є- 

Реметівської сільської ради № 99 від 25.03.2021 року «Про затвердження 

Переліків першого та другого типів об’єктів оренди комунальної власності», що 

підлягають передачі в оренду на аукціоні, з метою врегулювання правових, 

економічних та організаційних відносин, пов’язаних з передачею в оренду 

майна, майнових відносин між орендодавцями та орендарями щодо 

господарського використання майна, що перебуває в комунальній власності 

Тур’є-Реметівської ради, сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл Тур’є-Реметівській сільській раді на передачу в оренду 

комунального майна згідно з додатком. 

2. Відповідно до Порядку передачі в оренду державного та комунального 

майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03 червня 

2020 року № 483, офіційним засобом для розміщення інформації з питань оренди 

об’єктів комунальної власності вважати офіційний сайт Тур’є-Реметівської 

сільської ради та Електронну Торгову Систему (ЕТС). 

3. Відповідно до рішення № 99 від 25.03.2021 року п’ятої сесії Тур’є- 

Реметівської сільської ради «Про затвердження Переліків першого та другого 

типів об’єктів оренди комунальної власності» (зі змінами та доповненнями) та 

цього рішення, сформувати оголошення щодо намірів передачі в оренду 



 

комунального майна сільської ради для розміщення в ЕТС та забезпечити 

оприлюднення цього рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської сільської 

ради протягом п’яти робочих днів після його прийняття. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля, начальника відділу житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою Любомира Чомоляка та постійну комісію з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту. 

 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 219 

 
Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі в оренду на 

аукціоні 
 

 
 

 
Об’єкт оренди 

 

Адреса об’єкта 

оренди 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв 

 

Цільове 

призначення 

 

Частина 

вбудованого нежитлового 

приміщення 

 

с. Тур’ї Ремети, 

вул. Тканка, 1 

 
 

2,0 

 

Розміщення 

банкомату 

 

Вбудоване 

нежитлове приміщення, 

другого поверху 

адмінбудівлі (літ. А) 

 

с. Тур’ї Ремети, 

вул. Тканка, 1 

 

 

11,8 

 

 

Розміщення АТС 

 

Частина вбудованого 

нежитлового приміщення 

 

с. Порошково, 

вул. Центральна, 74 

 

2,5 

 

Розміщення 

банкомату 

 

Вбудоване нежитлове 

приміщення 

 

с. Тур’ї Ремети, 
вул. Центральна, 

16 а 

 

5,2 
Розміщення 

аптечного пункту 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 220 

 

 

 

Про затвердження експертної оцінки 

вартості комунального майна 

 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в  

Україні», Закону України «Про оренду державного і комунального майна» та у 

зв’язку з необхідністю затвердження експертної оцінкивартостікомунального 

майна та встановлення розміру орендної плати, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон частини вбудованого нежитлового 

приміщення, загальною площею 2,0 м2, що розташоване за адресою: За-карпатська 

область, Ужгородський район, с. Тур’ї Ремети, вул. Тканка, 1, в сумі 20156 

(двадцять тисяч сто п’ятдесят шість) гривень без ПДВ. 

2. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон вбудованого приміщення (позн. 4), другого 

поверху адмінбудівлі (літ. А), загальною площею 11,8 м2, що розташоване за 

адресою: Закарпатська область, Ужгородський район, с. Тур’ї Ремети, вул. 

Тканка, 1, в сумі 60286 (шістдесят тисяч двісті вісімдесят шість) гривень без ПДВ. 

3. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для здачі  

майна в оренду через аукціон приміщення сільського будинку культури, 

загальною площею 160,3 м2, що розташоване за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Порошково, вул. Центральна, 73, в сумі, 613628 (шістсот 

тринадцять тисяч шістсот двадцять вісім) гривень без ПДВ. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 221 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про передачу в оперативне управління 

та на баланс відділу освіти, молоді та 

спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради нерухомого майна 

 

З метою належної організації роботи відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради, керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26 та 

статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська 

рада: 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Передати в оперативне управління та на баланс відділу освіти, молоді 

та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради нерухоме майно, згідно з додатком 

1. 

2. Утворити комісію з передачі вказаного майна Тур’є-Реметівської 

сільської ради у складі, згідно з додатком 2. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

оформити акт приймання-передачі майна та надати відповідний акт на 

затвердження сільському голові. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та на постійну комісію з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 



Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 219 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

 

ПЕРЕЛІК 

нерухомого майна,яке передається в оперативне управління та на 

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

 

Приміщення будівлі с. Порошково, вул. Центральна, 92: 

 

1) приміщення № 1- коридор 11,2 м2 

2) приміщення № 2- кабінет7,0 м2 

3) приміщення № 3-кабінет 9,8 м2 

4) приміщення № 4-кабінет 12,8 м2 

5) приміщення № 5-коридор 7,9 м2 

6) приміщення № 7-коридор 5,9 м2 

7) приміщення № 8- кабінет 7,3 м2 

8) приміщення № 9 -кладова 4,4 м2 

9) приміщення № 10- кабінет 3,6 м2 

10) приміщення № 11-коридор 7,8 м2 

11) приміщення № 12- регістратура 10,0 м2 

 

Приміщення будівлі дільничної лікарні с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 16: 

 

1) приміщення № 1- коридор 35,4 м2 

2) приміщення № 2- приміщення 15,3 м2 

3) приміщення № 3- палата № 3 15,0 м2 

4) приміщення № 4- кабінет сімейного лікаря 10,2 м2 

5) приміщення № 5- оглядовий кабінет 14,0 м2 

6) приміщення № 6 - склад 14,1 м2 

7) приміщення № 8- комора 4,4 м2 

8) приміщення № 9 - коридор 6,8 м2 

9) приміщення № 10 - кабінет старшої медсестри 10,9 м2 

10)приміщення № 12 - кабінет головного лікаря 17,2 м2 



Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 221 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

 
 

СКЛАД 

Комісії з передачі нерухомого майна в оперативне управління 

та на баланс відділу освіти, молоді та спорту 

 
Голова комісії 

 
КОРОЛЬ 
Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади 

 
Секретар комісії 

 
ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь- 

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 

 
Члени комісії: 

 
КОРЯК 

Марія Федорівна 

- начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності 

ЛАГОДА 

Марина Юріївна 

- головний бухгалтер відділу освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради (за згодою) 

ЦАПИК 

Вадислав Йосипович 

- начальник відділу освіти, молоді та 

спорту 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 222 

 

 
Про передачу в оперативне управління 

та на баланс КНП «Перечинський ЦПМСД 

Ужгородської районної ради» 

 

З метою належної організації роботи комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради», керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26 та 

статтею 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» сільська 

рада: 

ВИРІШИЛА: 

1. Передати в оперативне управління та на баланс КНП «Перечинський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» 

майно, згідно з додатком 1. 

2. Утворити комісію з передачі вказаного майна Тур’є-Реметівської 

сільської ради у складі, згідно з додатком 2. 

3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

оформити акт приймання-передачі майна та надати відповідний акт на 

затвердження сільському голові. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 



 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 222 
 

Перелік майна,яке передається в оперативне управління та на 

баланс комунальному некомерційному підприємству «Перечинський 

ЦПМСД Ужгородської районної ради» 

 

Приміщення будівлі дільничної лікарні с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 16 

 

11) маніпуляційна – 15,9 м2 

13) денний стаціонар – 28,8 м2 

14) палата № 1 – 22,5 м2 

15) палата № 2 – 20,9 м2 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 222 

 

СКЛАД 

Комісії з передачі майна в оперативне управління та на баланс 

комунального некомерційного підприємства «Перечинський Центр 

первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» 

 
Голова комісії 

 
КОРОЛЬ 
Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади 

 
Секретар комісії 

 
ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь- 

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 

 
Члени комісії: 

 

ДОБРОЦЬКА 

Ганна Юріївна 

- головний бухгалтер комунального 

некомерційного підприємства «Пере- 

чинський ЦПМСД Ужгородської 

районної ради» (за згодою) 
 

 

КОРЯК 
Марія Федорівна 

- начальник відділу бухгалтерського 
обліку та фінансової звітності 

 

 

 

МАЛИШКО 

Юрій Юрійович 

- директор комунального некомер- 

ційного підприємства «Перечинський 

ЦПМСД Ужгородської районної 

ради» (за згодою) 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 223 

 

 

Про внесення змін до плану 

діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік 

 

З метою впорядкування діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів,  

відповідно до статті 7 Закону України „Про засади державної регуляторної 

політики у сфері господарської діяльності” та статей 25, 59 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи рекомендації постійної комісії 

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

регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік, затвердженого рішенням другої сесії VIII скликання від 

17.12.2020 року № 21 «Про затвердження Плану діяльності з підготовки проектів  

регуляторних актів на 2021 рік» із змінами, внесеними рішенням сьомої сесії 

VIII скликання від 14.07.2021 року № 164, доповнивши План діяльності з 

підготовки проєктів регуляторних актів Тур’є-Реметівської сільської ради на 

2021 рік пунктом 7 (додається). 

2. Керівникам виконавчих органів сільської ради, відповідальним за 

розробку проєктів регуляторних актів забезпечити виконання плану діяльності з 

підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік з урахуванням змін. 

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту. 



 

 

 

 
 

Додаток 

до рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 223 

 

ПЛАН 

діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021рік 
 

№ 

з 

/ 

п 

Вид 

доку- 

мента 

Назва проєкту 

регуляторного акту 

Цілі прийняття 

регуляторного акту 

Стро- 

ки 

підго- 

товки 

Підрозділ 

відповідаль- 

ний за 

розробку 

Примітки (спосіб 

оприлюднення, 

суб’єкт ініціативи, 

внесення змін до 

плану, тощо) 

7 

. 

Проєкт 

рішення 

сіль- 

ської 

ради 

Про затвердження Поло- 

ження про присвоєння 

звання «Почесний грома- 

дянинТур’є- 

Реметівськоїсільської ради» 

Визначення та дотримання 

загальних вимог порядку 

присвоєння звання 

«Почесний 

громадянинТур’є- 

Реметівської сільської 

ради» 

Друге 

півріч- 

чя 

2021 р. 

Відділ доку- 

ментообігу, 

організацій- 

ної, інформа- 

ційної роботи 

та звернень 

громадян 

Шляхом публікації 

на офіційному веб- 

сайті  Тур’є - 

Реметівської 

сільської ради 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 

 



 

 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 224 

 

 
Про погодження проєкту регуляторного 

акта – рішення сільської ради про 

затвердження Положення «Почесний 

громадянин Тур’є-Реметівської 

сільської ради» 

 
З метою вшанування та відзначення особистостей, які зробили вагомий 

внесок у соціальний, економічний і культурний розвиток Тур’є-Реметівської 

сільської ради або мають інші заслуги перед громадою, що сприяли підвищенню  

авторитету громади на регіональному, державному та міжнародному рівнях і в 

знак великої поваги до їх громадської або благодійної діяльності та встановлення  

підстав і порядку присвоєння звання «Почесний громадянинТур’є-Реметівської 

сільської ради», керуючись статтею 25 Закону України «Про місцеве 

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

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Тур’є-Реметівської сільської ради» (додається). 

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

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту і 

першого заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

26.08.2021 № 224 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

Про присвоєння звання «Почесний громадянин Тур’є-Реметівської 

сільської ради» 

 

 
1. Загальні положення 

1.1. Звання «Почесний громадянин Тур’є-Реметівської сільської ради» є 

найвищою відзнакою Тур’є-Реметівської сільської ради, яке присвоюється 

громадянам України та інших держав, які своєю професійною та громадською  

діяльністю зробили вагомий внесок у розвиток громади, що сприяло піднесенню 

її авторитету як на державному, так і на міжнародному рівні, в економічний, 

соціальний і культурний розвиток громади, науково-просвітницьку, громадську 

діяльність. 

1.2. Право присвоєння звання «Почесний громадянин Тур’є-Реметівської 

сільської ради» належить виключно Тур’є-Реметівській сільській раді 

Ужгородського району Закарпатської області. 

1.3. Звання «Почесний громадянин Тур’є-Реметівської сільської ради» 

присвоюється лише раз за життя і є довічним. 

1.4. Звання «Почесний громадянин Тур’є-Реметівської сільської ради» 

присвоюється щорічно не більше ніж двом особам. 

1.5. Підставами для присвоєння звання «Почесний громадянин Тур’є- 

Реметівської сільської ради» є: 

- видатні заслуги в галузі науки, техніки, культури, мистецтва, фізичної 

культури та спорту, виховання та освіти, охорони здоров’я, охорони 

навколишнього середовища та забезпечення екологічної безпеки, розвитку 

економіки та виробництва, містобудування та архітектури, охорони 

правопорядку та громадської безпеки, зміцнення демократії та захисту прав 

людини і громадянина та в інших галузях; 

- особиста мужність та героїзм, проявлені під час виконання службового та  

громадянського обов’язку на благо Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- творча діяльність, що сприяє розвитку Тур’є-Реметівської сільської ради, 

просуванню його позитивного іміджу в Україні та за кордоном. 



 

- додатковим критерієм визнання Почесним громадянином села Тур’є- 

Реметівської сільської ради є участь у захисті Батьківщини чи в бойових діях по 

виконанню інтернаціонального обов'язку на території інших держав. 

Іноземним громадянам звання може присвоюватися також на підставах, 

пов’язаних з великою громадсько-політичною значущістю акту присвоєння 

цього звання конкретній особі. 

1.6. Церемонія вручення відзнак Почесного громадянина Тур’є- 

Реметівської сільської ради відбувається за наявністю щорічно, як правило, під 

час святкування Дня села або напередодні 24 серпня – Дня Незалежності 

України. Рішення сільської ради «Про присвоєння звання «Почесний 

громадянин Тур’є-Реметівської сільської ради» набуває чинності з моменту його 

оголошення на урочистій церемонії. 

1.7. Особам, яким присвоюється звання «Почесний громадянин Тур’є- 

Реметівської сільської ради », вручаються відповідне Посвідчення Почесного 

громадянина Тур’є-Реметівської сільської ради, нагрудний знак Почесного 

громадянина Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.8. У Книгу почесних громадян Тур’є-Реметівської сільської ради, яка 

довічно зберігається у Тур’є-Реметівської сільській раді, вноситься відповідний 

запис. Фото Почесного громадянина Тур’є-Реметівської сільської ради 

розміщується на спеціальному стенді у Тур’є-Реметівської сільській раді. 

1.9. Посвідчення Почесного громадянина Тур’є-Реметівської сільської 

ради, вручаються сільським головою чи, в разі його відсутності, або за його 

дорученням, секретарем сільської ради, або заступником сільського голови. 

1.10. Почесні громадяни Тур’є-Реметівської сільської ради запрошуються 

до участі у заходах, присвячених сільським святам, інших урочистостях та 

заходах, що організовуються сільською радою. 

1.11. Особи, удостоєні звання «Почесний громадянин Тур’є-Реметівської 

сільської ради», мають право: 

- першочергового прийому з особистих і службових питань посадовими 

особами сільської ради , виконавчого комітету, керівниками установ, 

підприємств і організацій, підпорядкованих Тур’є-Реметівській сільській раді. 

 

 
2. Порядок висування кандидатур на звання «Почесний громадянин 

Тур’є-Реметівської сільської ради» та присвоєння цього звання 

 

2.1. Право висування кандидатур претендентів на звання «Почесний 

громадян Тур’є-Реметівської сільської ради» належить: 

- Тур’є-Реметівському сільському голові; 



 

- старостам Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- постійним комісіям Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- депутатським фракціям та групам Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- юридичним особам (незалежно від форм власності та напрямку діяльності); 

- трудовим колективам підприємств, установ, організацій сіл Тур’ї Ремети, 

Вільшинки, Порошково, Маюрки, Мокра, Тур'я Поляна, Полянська 

Гута,Туриця, Турички, Липовець, Лікіцари,  Лумшори, Тур’я 

Пасіка, Завбуч, Раково, Тур’я Бистра, Свалявка Ужгородського району 

Закарпастької області, їх профспілковим комітетам, зборам громадян (за умов 

підтвердження легітимності зборів колективів, громадян); 

- фізичним особам (за умов підтримки їх клопотання юридичними особами, 

громадськими об’єднаннями чи організаціями тощо). 

2.2. Самовисування на звання «Почесний громадянин села Тур’є- 

Реметівської сільської ради» не розглядаються. 

2.3. При висуванні кандидатури претендента на «Почесний громадянин 

Тур’є-Реметівської сільської ради» подаються такі документи: 

- лист-клопотання на ім’я сільського голови; 

- копія паспорта; 

- біографічна довідка; 

- обґрунтування особливого вкладу кандидата у розвиток села та 

піднесення його статусу або визнання видатних заслуг кандидата; 

- відгуки-клопотання юридичних, фізичних осіб, трудових колективів, 

громадських організацій та зібрань громадян, які підтримують висування цієї 

кандидатури (кількість відгуків не обмежується); 

- копії документів про державні нагороди (за наявності). 

Клопотання про присвоєння звання без подання зазначених документів не 

розглядаються. 

2.4. Попередній розгляд матеріалів та висновки щодо кандидатури на 

звання «Почесний громадянин» здійснюється комісією з попереднього розгляду 

кандидатур на присвоєння звання «Почесний громадянин Тур’є-Реметівської 

сільської ради» (далі – Комісія). 

2.5. Протокол засідання Комісії разом з іншими документами 

розглядається на засіданнях постійних комісій Тур’є-Реметівської сільської ради 

та вноситься на розгляд сесії сільської ради. 
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2.6. Визначення осіб, яким присвоюється звання «Почесний 

громадянин Тур’є-Реметівської сільської ради», проводиться шляхом 

затвердження сесією сільської ради протоколу засідання Комісії за умови 

відсутності заперечень постійних комісій, чи голосуванням по кожній 

кандидатурі окремо. 

2.7. Рішення щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Тур’є- 

Реметівської сільської ради» вважається ухваленим, якщо за нього 

проголосувала більшість депутатів від загального складу Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

2.8. Кандидатури, клопотання на яких були розглянуті Комісією, 

постійними депутатськими комісіями та сесією сільської ради, але не набрали 

необхідної кількості голосів, можуть бути повторно висунуті у майбутньому. 

 

3. Опис атрибутів «Почесного громадянина Тур’є-Реметівської 

сільської ради». 

 

3.1. Рішення сільської ради про присвоєння звання «Почесний громадянин 

Тур’є-Реметівської сільської ради» виготовляється на аркуші з цупкого паперу 

із підписом сільського голови, печаткою сільської ради, ламінується. 

3.2. Посвідчення почесного громадянина виготовляється у вигляді книжки 

із цупкого картону розміром 95х65 мм. 

На титульному боці книжки надпис "Почесний громадянин Тур’є- 

Реметівської сільської ради". 

На лівому внутрішньому боці книжки вказується номер посвідчення, 

прізвище, ім'я та по батькові Почесного громадянина, підпис сільського голови 

скріплений печаткою сільської ради. 

На правому внутрішньому боці книжки поміщається фотокартка 

Почесного громадянина розміром 30х40 мм, його власноручний підпис, дата 

видачі посвідчення. 

3.3. Стрічка почесного громадянина виготовляється з шовку блакитного 

кольору довжиною 250 см, шириною 16 см. На стрічці зображується золотистим  

напис "Почесний громадянин Тур’є-Реметівської сільської ради". 

3.4. Нагрудний знак почесного громадянина виготовляється з металевої 

пластинки розміром 35х25х2 з кольоровим забарвленням герба та надпису 

"Почесний громадянин Тур’є-Реметівської сільської ради". 
 

4. Книга обліку почесних громадян 

4.1. Книга обліку почесних громадян Тур’є-Реметівської сільської ради 

виготовляється розміром 40х27 см з цупкого картону. 

На титульному боці книги робиться напис "Почесні громадяни Тур’є- 

Реметівської сільської ради". 



 

Книга містить аркуші на кожному з яких поміщається фотографія 

почесного громадянина, його коротка біографічна довідка, підстави та рішення  

про присвоєння звання. 

Книга обліку почесних громадян зберігається у виконавчому комітеті 

сільської ради. 

 

5. Обмеження щодо присвоєння звання «Почесний громадянин Тур’є- 

Реметівської сільської ради» та порядок його позбавлення 

 

5.1. Звання «Почесний громадянин Тур’є-Реметівської сільської ради» не 

може бути присвоєне громадянам, які скоїли раніше кримінальний злочин, були 

засудженими і судимість яких не погашена. 

5.2. Питання про позбавлення звання «Почесний громадянин Тур’є- 

Реметівської сільської ради» вирішує сесія Тур’є-Реметівської сільської ради у 

разі здійснення особою кримінального злочину, за який особу було засуджено, і 

вирок щодо якої набрав чинності. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 225 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Микитюк Ю.Ю. 

 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення Земельного  

кодексу України розглянувши та обговоривши заяву гр. Микитюк 

Ю.Ю. жительки с. Тур’ї Ремети, вул. **** Ужгородського району Закарпатської 

області, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Микитюк Юліанні Юріївні, жительці с. Тур’ї Ремети, **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2500 га в с. Тур’ї 

Ремети, ур. «Ростоки» Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Микитюк Юліанні Юріївні матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю.Ю.) 

 

Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 
Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 226 

 

 
Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Штелиха Х. І. 

 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Штелиха Х.І., жительки 

с. Лумшори, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Штелиха Христині Іванівній, жительці с. Лумшори, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,1897 га в с. Лумшори, вул. 

Болотинська, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Штелиха Христині Іванівній матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю.Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 227 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Штелиха М.Ю. 

 
Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Штелиха М.Ю., жителя 

с. Лумшори, **** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Штелиха Михайлу Юрійовичу, жителю с. Лумшори, **** 

Ужгородського району Закарпатської області (РНОКПП **** ) надати дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства площею 0,1263 га в с. 

Лумшори, вул. Болотинська, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Штелиха Михайлу Юрійовичу матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю.Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

РІШЕННЯ 

 
26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 228 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Мікловда Л.В. 
 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Мікловда Л. В. 

жительки с. Тур’я Пасіка, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області 

та враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Мікловда Лідії Вікторівній, жительці с. Тур’я Пасіка, вул. Борканюка, 1 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

індивідуального садівництва орієнтовною площею 0,1000 га в с. Тур’я 

Пасіка, контур 495 Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Мікловда Лідії Вікторівній матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва подати на розгляд 

чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю.Ю.) 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 
 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 229 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Мицянка Н.С 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного  

Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень 

Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Мицянка 

Н.С. жительки с. Турички, пров. **** Ужгородського району Закарпатської 

області враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Мицянка Нанці Степанівній, жительці с. Турички, пров. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2800 га в с. 

Турички, ур. «Кружок» Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Мицянка Нанці Степанівній матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для індивідуального садівництва подати на розгляд 

чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю.Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 230 

 
Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с.Турички 

Ужгородського району Закарпатської області 

 

Відповідно до статей 12, 173, 175 Земельного кодексу України, статті 46 

Закону України «Про землеустрій», Законів України «Про основи 

містобудування», «Про генеральну схему планування території України», статей 

16, 17 Закону України «Про регулювання містобудівної документації в Україні», 

враховуючи рекомендації постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою, 

керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Тур'є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с.Турички Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Замовником розроблення проєкту землеустрою щодо встановлення 

(зміни) меж населеного пункту с.Турички Ужгородського району Закарпатської 

області визначити виконавчий комітет Тур'є-Реметівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

депутатську комісію з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного 

середовища та благоустрою та першого заступника сільського голови 

Олександру Крупчинську. 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 231 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Малюк І.В. 

 
Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Малюк І.В. жителя 

с. Порошково, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Малюк Ігорю Вікторовичу, жителю с. Порошково, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною  площею 0,1600 га в 

с. Порошково, ур. «Кикаї» Ужгородського району 

Закарпатської області. 

2. Малюк Ігорю Вікторовичу матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 232 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Малюк В. В. 

 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Малюк В.В. жительки 

с. Тур’я Поляна, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Малюк Василині Василівні, жительці с. Тур’я Поляна, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1600 га в с. 

Порошково, ур. «Мончул» Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Малюк Василині Василівні матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 233 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Лешко І. М. 

 
Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Лешко І. М. жителя 

с. Порошково, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Лешко Івану Михайловичу, жителю с. Порошково, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1000 га в с. 

Порошково,     ур.     «Верх»     Ужгородського     району     Закарпатської 

області. 

2. Лешко Івану Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 234 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Лешко Г. В. 

 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Лешко Г. В. жит. 

с. Порошково, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Лешко Ганні Василівні, жительці с. Порошково, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,1200 га с. 

Порошково,    ур.    «Межипотоки»    в     Ужгородського     району 

Закарпатської області. 

2. Лешко Ганні Василівні матеріали проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на 

розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 235 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Євчинець М. М. 
 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Євчинець М. М., 

жителя с. Порошково, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Євчинець   Михайлу    Михайловичу,    жителю    с.    Порошково, 

вул. **** Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на 

розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2800 

га в с. Порошково, ур. «Біля Фегера» Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Євчинець Михайлу Михайловичу матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

РІШЕННЯ 

 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 236 

 

 
Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Гаджега О. Ю. 

 
Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Гаджега О. Ю. 

жительки с. Порошково, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Гаджега Оксані Юріївні, жительці с. Порошково, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого   селянського   господарства   орієнтовною   площею   0,0500   га   в 

с. Порошково, ур. «На проти житлового будинку» Ужгородського району 

Закарпатської області. 

2. Гаджега Оксані Юріївні матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 237 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Куца А. О. 

 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Куца А. О., жительки с. 

Тур’я Бистра, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Куца Аліні Олегівній, жительці с. Тур’я Бистра, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2500 га в с. Тур’я 

Бистра, ур. «Лаз біля колгоспного двору» Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Куца Аліні Олегівній матеріали проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на  

розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 238 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Головей М. І. 
 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Головей М. І. жительки 

с. Тур’ї Ремети, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Головей Марії Іванівній, жительці с. Тур’ї Ремети, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області надати дозвіл на розробку проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства площею 0,3800 га. в с. Тур’ї Ремети, ур. 

«Дуброва» Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Головей Марії Іванівній матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 239 

 

 
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Кучак Л. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Кучак Л. І. жит. 

с. Тур’ї Ремети, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки площею 15,5746 га, що 

знаходиться в комунальній власності (кадастровий номер 

2123286300:02:005:003). 

2. Кучак Людмилі Іванівній, жительці с. Тур’ї Ремети, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області, надати дозвіл на розробку проєкту  

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,2000 га в с. Тур’ї 

Ремети, ур. «Дірявий камінь» Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Кучак Людмилі Іванівній матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 



 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 240 

 

 
Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Белей І. І. 

 
 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України розглянувши та обговоривши заяву гр. Белей І. І. жителя с. 

Тур’ї Ремети, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати згоду на поділ земельної ділянки площею 15,5746 га, що 

знаходиться в комунальній власності (кадастровий номер 

2123286300:02:005:003). 

2. Белей Івану Івановичу, жителю с. Тур’ї Ремети, вул. **** Ужгородського  

району Закарпатської області, надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 0,2000 га в с. Тур’ї Ремети, ур. 

«Дірявий камінь» Ужгородського району Закарпатської області. 

3. Белей Івану Івановичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на 

розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 



 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

 

 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 241 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Блага Ю. М. 

 

Відповідно до вимог п. 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Блага Ю.   М. жителю 

с. Турички, **** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Блага Юрію Мирославовичу, жителю с. Турички, **** Ужгородського 

району Закарпатської області, надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 0,2500 га в с. Турички, ур. 

«Кобильово» Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Блага Юрію Мирославовичу матеріали проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

 

 

РІШЕННЯ 

 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 242 

 

 
 

Про надання дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Штулер М. Ю. 

 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу  

України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Штулер М. Ю., жителя с. 

Полянська Гута, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати Штулер Михайлу Юрійовичу, жителю с. Полянська Гута,  вул. 

**** дозвіл на розробку проєкту землеустрою, щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1500 га в с. 

Полянська Гута, ур. «Лопатин», Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Штулер Михайлу Юрійовичу матеріали проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового 



 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) подати на 

розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 243 

 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

 
 

Відповідно до вимог статті 12 глави 2, статей 79, 80, 81 глави 14, статей 116, 

118, 120, 121, 125, 126 глави 19, статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу 

України,абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень Земельного кодексу 

України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні» та висновки комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Надати ТОВ «Воєводино» (код ЄДРПОУ 33142002), дозвіл на 

розроблення детального плану території. 

1.1. Визначити: 

1.2. Замовником розроблення детального плану території Тур’є-Реметівську 

сільську раду Ужгородського району Закарпатської області. 

1.3. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 

території визначити – ТОВ «Воєводино». 

2. ТОВ «Воєводино» згідно чинного законодавства обрати ліцензовану 

проектну організацію – розробника детального плану території для укладення 

відповідного договору, сприяти в організації проведення громадських слухань 

детального плану території. 

3. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 



 

4. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Тур’є-Реметівську сільську 

раду. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення громадських 

слухань детального плану території. 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 244 

 
 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

земельної ділянки 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави 2, статей 79, 80, 81 глави 14, статей 

116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19, статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу  

України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Домище Юрію Васильовичу, жителю с. Холмок, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розроблення детального 

плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення з «для 

ведення особистого селянського господарства» на «для індивідуального 

садівництва», площею 0,1225 га, яка розташована за адресою: с. Тур’я Поляна, 

урочище «Косячкув міст». 

1.1. Визначити: 

1.2. Замовником розроблення детального плану території Тур’є- 

Реметівську сільську раду Ужгородського району Закарпатської області. 

1.3. Відповідального за розроблення та фінансування детального плану 

території – Домище Юрія Васильовича. 

2. Домище Юрію Васильовичу згідно чинного законодавства визначити 



 

3. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

4. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Тур’є-Реметівська сільську 

раду. 

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. (Лижечко Ю. Ю.) 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ліцензовану проектну організацію – розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення громадських 

слухань детального плану території. 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 245 

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території 

земельної ділянки 

 

Відповідно до вимог статті 12 глави 2, статей 79, 80, 81 глави 14, статей 116, 

118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142 глави 22 Земельного кодексу 

України, на виконання пункту 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Каналош Олені Юріївні, жительці с. Порошково, вул. 

**** Ужгородського району Закарпатської області дозвіл на розроблення 

детального плану території земельної ділянки зі зміною цільового призначення з 

«для ведення особистого селянського господарства» на «для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд», площею 

0,1284 га, яка розташована за адресою: с. Порошково, урочище «Межипотоки». 

1.1. Визначити: 

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

Реметівську сільську раду Ужгородського району Закарпатської області. 

1.3. Відповідального за розроблення та фінансування детального плану 

території – Каналош Олену Юріївну. 

2. Каналош Олені Юріївній згідно чинного законодавства обрати 



 

3. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громадських 

слухань детального плану території. 

4. Розроблений і погоджений в установленому законодавством порядку 

детальний план території подати на затвердження у Тур’є-Реметівська сільську 

раду. 

5. 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. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 246 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 
 

Про надання дозволу на розроблення 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду 

 

Розглянувши заяву гр. Козак Василя Миколайовича жителя м. Ужгород, 

вул. Сливова, 20 Закарпатської області, керуючись пунктом 34 частини 1 статті 

26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Козак Василю Миколайовичу жителю м. Ужгород, вул. 

**** дозвіл для розміщення та експлуатації основних, підсобних і допоміжних 

будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та іншої 

промисловості (КВЦПЗ 11.02), за адресою с. Тур’я Пасіка, вул. 

Турянська, 1 К орієнтовною площею 0,3500 га. 

2. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати на 

чергову сесію сільської ради для розгляду та прийняття відповідного рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. (Лижечко Ю.Ю.) 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 247 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про припинення права 

користування земельною 

ділянкою 

 
Відповіднодо пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 141 Земельного Кодексу України та 

беручи до уваги заяви гр. Біган Л. І., жительки с. Тур’ї Ремети, вул. ****, 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. Припинити право користування та вилучити в гр. Біган Любов Іванівни 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства орієнтовною 

площею 0,0800 га, яка розташована в Тур’ї Ремета, урочище «Гаєнка», 

Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з добровільною 

відмовою. 

2. Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 248 

 

 
 

Про прийняття земельних ділянок 

у комунальну власність 

Тур’є-Реметівської сільська рада 

Ужгородського району 

Закарпатської області 

 

Керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи абзац 3 пункту 24 розділу X Перехідні положення 

Земельного кодексу України та розглянувши листи ТОВ «Віко-Спорт» і ТОВ 

«СТС», Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти земельну ділянку кадастровий номер 

2123284500:02:019:0001 площею 9,9 га, для туристично-спортивних і 

оздоровчих цілей (будівництва обєктів гірськолижного комплексу) у 

комунальну власність Тур’є-Реметівська сільська рада Ужгородського району 

Закарпатської області, яка розташована за межами населеного пункту на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району 

Закарпатської області. 

2. Прийняти земельну ділянку кадастровий номер 

2123286200:02:031:0025 площею 0,5982 га, для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення у комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, яка розташована 

за межами населеного пункту на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

3. Прийняти земельну ділянку кадастровий номер 

2123286200:02:024:0024 площею 0,2762 га, для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення у комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, яка розташована 

за межами населеного пункту на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 



 

4. Прийняти земельну ділянку кадастровий номер 

2123286200:02:024:0002 площею 0,1956 га, для будівництва та обслуговування 

об’єктів рекреаційного призначення у комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, яка розташована 

за межами населеного пункту на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області 

5. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області забезпечити проведення державної 

реєстрації права комунальної власності на земельні ділянки. 

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. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 

Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 249 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Штимак М. І. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши  

заяву гр. Штимак М. І., жит. с. Тур’я Бистра, вул. **** Ужгородського району 

Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Штимак Михайлу Івановичу, жителю с. Тур’я Бистра, 

вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, щодо земельної ділянки 

ділянки в с. Тур’я Бистра, вул. Духновича 81, Ужгородського району 

Закарпатської області площею 0,1116 га за кадастровим номером 

2123285000:01:002:0059. 

2. Штимак Михайлу Івановичу, передати безоплатно у власність земельну 

ділянку загальною площею 0,1116 га в с. Тур’я Бистра, вул. Духновича 81, 



 

Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 250 

 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власністьдля будівництва і обслуговування 

житлового  будинку,господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка) гр. Мовнар В. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу  

України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Мовнар В. І., жителя с. 

Вільшинки, **** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га в с. Вільшинки, 

урочище «Біля Мацака» гр. Мовнар Віктору Івановичу, жителю с. 

Вільшинки, **** Ужгородського району, Закарпатської області. 

2. Мовнар Віктору Івановичу, передати безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 

га в с. Вільшинки, урочище «Біля Мацака» Ужгородського району Закарпатської 

області, (кадастровий номер 2123282500:01:003:0051). 

3. 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. (Лижечко Ю.Ю.) 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 251 

 

 

 

 

Про затвердженнятехнічноїдокументації 

ізземлеустроющодовстановлення 

(відновлення) меж земельноїділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Штелиха Я. М. 

 

 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Штелихи Яна Михайловича, жит. с. Мокра, буд. ****, Ужгородського 

району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Штелиха Яну Михайловичу, жит. с. Мокра, буд. **** 

Ужгородського району   Закарпатської   області,   щодо   земельної ділянки   в 

с. Мокра, буд. 49, Ужгородського району Закарпатської області площею 0,1429 

га за кадастровим номером2123283000:06:001:0055. 

2. Штелиха Яну Михайловичу передати безоплатно у власність земельну 

ділянку загальною площею 0,1429 га в с. Мокра, буд. 49, Ужгородського району 



 

Закарпатської області для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 252 

 
 

Про затвердження технічної документації 

Із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Скубенич М. В. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Скубенич М. В., жительки с. Тур’ї Ремети, вул. **** , Ужгородського 

району, Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Скубенич Марії Василівні, жительці с. Тур’ї Ремети, 

**** Ужгородського району, Закарпатської області, щодо земельної ділянки 

ділянки в с. Тур’ї Ремети, вул. Визволення, буд. 93, Ужгородського району 

Закарпатської області площею 0,2500 га за кадастровим номером 

2123286300:03:002:0107. 

2. Скубенич Марії Василівні, передати безоплатно у власність земельну 

ділянку загальною площею 0,2500 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Визволення, буд. 93, 

Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 



 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 253 

 

 
 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Бережок Г. Г. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Бережок Галини Георгіївни, жительки с. Туриця, вул. ****, 

Ужгородського району, Закарпатської області та технічну документацію із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) та враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Бережок Галині Георгіївні, жительці с. Туриця, вул. 

****, щодо земельної ділянки в с. Туриця, вул. Центральна, буд. 72, 

Ужгородського району Закарпатської області площею 0,1100 га за кадастровим 

номером 2123284000:01:003:0028. 

2. Бережок Галині Георгіївні передати безоплатно у власність земельну 

ділянку загальною площею 0,1100 га в с. Туриця, вул. Центральна, буд. 72, 



 

Ужгородського району Закарпатської області для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

3. 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. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 254 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельноїділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Деревянко М. В. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Деревянко М. В., жителя с. Тур’я Пасіка, вул. ****, Ужгородського 

району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) гр. Деревянко Михайлу Володимировичу, жит. с. Тур’я 

Пасіка, вул. ****, щодо земельної ділянки в с. Тур’я Пасіка, вул. Воєводино, 

буд. 27, Ужгородського району Закарпатської області площею 0,1400 га за 

кадастровим номером 2123285500:01:002:0042. 

2. Деревянко Михайлу Володимировичу передатибезоплатно у 

власністьземельнуділянкузагальноюплощею 0,1400 га в с. Тур’я Пасіка, вул.  

Воєводино, буд. 27, Ужгородського району Закарпатської області для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка). 



 

3. 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. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 255 

 

 

Про затвердження технічної документації 

із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки 

в натурі (на місцевості) гр. Вакульчак В. В. 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши 

заяву гр. Вакульчак В. В., жителя с. Тур’ї Ремети, вул. ****, Ужгородського 

району Закарпатської області та технічну документацію із землеустрою щодо 

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

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) площею 0,2100 га в с. Тур’ї Ремети, вул. 

Шевченка, буд. 45 гр. Вакульчаку Василю Васильовичу, жителю Ужгородського 

району Закарпатської області. 

2. Вакульчаку Василю Васильовичу, передати безоплатно у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,2100 га в с. 

Тур’ї Ремети, вул. Шевченка, буд. 45 Ужгородського району Закарпатської 

області (кадастровий номер 2123286300:03:002:0110). 



 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. (Лижечко Ю. Ю.) 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 256 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського 

господарства гр. Абдулхаліковій В. Ю. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. 

Абдулхалікової В. Ю. жительки с. Мокра, **** Ужгородського району 

Закарпатської області, враховуючи висновки постійної депутатської комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,3000 га в 

с. Порошково, урочище «Біля Фегера» гр. Абдулхаліковій Віті Юріївні,      жит. 

с. Мокра, **** Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Абдулхаліковій Віті Юріївній передати безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,3000 га в с. Порошково, урочище «Біля Фегера», 

Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 

2123283000:01:005:0023). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з  

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 257 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Стручкову С. Т. 
 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Стручкова С. Т. жит. 

с. Маюрки, **** Ужгородського району Закарпатської області враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарстваплощею 0,0864 га в 

с. Маюрки, урочище «Полянське» гр. Стручков Сергію Тимуровичу, жителю 

с. Маюрки, **** Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Стручкову Сергію Тимуровичу передати безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,0864 га в с. Маюрки, урочище «Полянське», Ужгородського 

району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123283000:04:012:0027). 

3. 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. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 258 

 

 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність 

для ведення особистого селянського 

господарства гр. Стручкову Ю. Т. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Стручкова Ю. Т. жит. 

с. Маюрки, **** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0772 га в 

с. Маюрки, урочище «Полянське» гр. Стручкову Юрію Тимуровичу жителя 

с. Моюрки, **** Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Стручкову Юрію Тимуровичу передати безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,0772 га в с. Маюрки, урочище «Полянське», Ужгородського 

району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123283000:04:012:0028). 

3. 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. (Лижечко Ю. Ю.) 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 259 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Ревта І. І. 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та   обговоривши заяву гр. Ревта І. І.,       жит. 

с. Порошково, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га в 

с. Порошково, урочище «Гурки» гр. Ревта Івану Івановичу, жит. с. Порошково, 

вул. **** Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Ревта Івану Івановичу передати безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,2000 га в с. Порошково, урочище «Гурки», Ужгородського 

району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123283000:02:012:0004). 

3. 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. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 260 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Соханич І. І. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Соханич І. І., жителя с. 

Туриця, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,2481 га в с. 

Туриця, урочище «Під осучиком» гр. Соханич Івану Івановичу жителю с. 

Туриця, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Соханич Івану Івановичу передати безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,2481 га в с. Туриця, урочище «Під осучиком»,Ужгородського 

району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123284000:01:002:0011). 

3. 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. 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 261 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Про затвердження проекту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власністьдля ведення особистого селянського 

господарства гр. Павлич Т. М. 

 

Відповіднодо вимог пункту34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. 

Павлич Т. М., жительки с. Порошково, вул. **** Ужгородського району 

Закарпатської області, враховуючи висновки постійної депутатської комісії 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства пл. 0,3300 га в с. 

Порошково, урочище «Біля Фегера» гр. Павлич Тетяні Михайлівні, жительці с. 

Порошково, вул. ****, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Павлич Тетяні Михайлівні передати безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,3300 га в с. Порошково, урочище «Біля Фегера», 

Ужгородського району Закарпатської області, (кадастровий номер 

2123283000:01:005:0022). 

3. 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. 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 262 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського 

господарства гр. Конюлич Ю. М. 
 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного 

Кодексу України, розглянувши заяву гр. Конюлич Ю. М., жителя с. 

Порошково, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи 

висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства пл. 2,0000 га в с. 

Порошково, урочище «Лозини» гр. Конюлич Юрію Михайловичу, жителю с. 

Порошково, вул. ****, Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Конюлич Юрію Михайловичу передати безоплатно у власність 

земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 2,0000 га в с. Порошково, урочище «Лозини», Ужгородського 

району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123283000:01:001:0037). 

3. 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. 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 263 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Йолич Л. В. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про 

місцевесамоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 

Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Йолич Л. В., жительки с. 

Тур’я Пасіка, вул. **** Ужгородського району Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівськасільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустроющодовідведенняземельноїділянки у 

власність для веденняособистогоселянськогогосподарстваплощею 0,1200 га в с. 

Завбуч, урочище «Добрин» гр. Йолич Людмилі Василівні, жительці с. Тур’я 

Пасіка, вул. **** Ужгородського району Закарпатськоїобласті. 

2. Йолич Людмилі Василівні передати безоплатно у власність земельну 

ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського 

господарства пл. 0,1200 га в с. Завбуч, урочище «Добрин», Ужгородського 

району Закарпатської області, (кадастровий номер 2123285500:11:002:0002). 

3. 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. (Лижечко Ю. Ю.) 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 264 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 

 

 

 
 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогоспо- 

дарського виробництва 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статті 3, 5 Закону 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», статей 12, 116, 118. 121 Земельного кодексу України, Тур’є - 

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), яка посвідчує право власності Гапак Юрію Михайловичу, на 

земельну частку (пай) орієнтовною площею 0,1400 га у вигляді ріллі, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в 

с. Лумшори, контур, № 1192 Ужгородського району Закарпатської області, 

відповідно до дублікату сертифікату на право на земельну частку (пай) серії РН 

№173533, виданого Перечинською районною державною адміністрацією 2020 

року. 

2. Гапак Юрію Михайловичу матеріали технічної документації із 



 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

подати на розгляд чергової сесії сільської ради для прийняття відповідного 

рішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 

Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 265 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва 

 
 

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрою», статей 3, 5 Закону  

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання колективної 

власності на землю, удосконалення правил землекористування у масивах земель 

сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству та стимулювання 

зрошення в Україні», статей 12, 116, 118. 121 Земельного кодексу України, Тур’є - 

Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості), яка посвідчує право власності Резніченко Ганні Петрівні, на 

земельну частку (пай) орієнтовною площею 0,1400 га у вигляді ріллі, для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в 

с. Лумшори, контур, № 1192 Ужгородського району Закарпатської області, 

відповідно до дублікату сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ЗК 

№ 0030614, виданого Перечинською районною державною адміністрацією 1996 

року. 

2. Резніченко Ганні Петрівні матеріали технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі 



 

(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва 

подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного рішення. 

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. 

 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 266 

 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Білей С. І. 

 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень 

Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши лист Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області та доданого до листа 

клопотання гр. Білей С. І., жителя м. Ужгород, вул. **** Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити Білей Сергію Івановичу, жителю м. Ужгород, вул. 

**** Закарпатської області у надані дозволу на розроблення проєкту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га, яка 

розташована за межами населеного пункту с. Тур’я Пасіка на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області, у 



 

зв’язку з тим, що земельна ділянка відноситься до ДП «Перечинське лісове 

господарство». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 267 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Коста І. Й. 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126, Земельного 

Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень 

Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши листа Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області та доданого до листа 

клопотання гр. Коста І. Й., жительки м. Ужгород, вул. **** Закарпатської 

області, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити Коста Ірмі Йосипівні, жительці м. Ужгород, вул. ****, 

Закарпатської області у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га., яка розташована за 

межами населеного пункту с. Тур’я Пасіка на території Тур’є-Реметівської 

сільської радиУжгородського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що 

земельна ділянка відноситься до ДП «Перечинське лісове господарство». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 268 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Лелекач Н.О. 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень 

Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши листа Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області та доданого до листа 

клопотання гр. Лелекач Н. О., жительки м. Ужгород, вул. **** Закарпатської 

області, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити Лелекач Наталії Орестівні, жительці м. Ужгород, вул. **** 

Закарпатської області у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га., яка розташована за 

межами населеного пункту с. Тур’я Пасікана території Тур’є-Реметівської 

сільської радиУжгородського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що 

земельна ділянка відноситься до ДП «Перечинське лісове господарство». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 269 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Сусол А. А. 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень 

Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши листа Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області та доданого до листа 

клопотання гр. Сусол А. А., жителя м. Ужгород, вул. **** Закарпатської області, 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Відмовити Сусол Андрію Андрійовичу, жителю м. Ужгород, вул. **** 

Закарпатської області у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства, орієнтовною площею 2,0000 га., яка розташована за 

межами населеного пункту с. Тур’я Пасікана території Тур’є-Реметівської 

сільської радиУжгородського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що 

земельна ділянка відноситься до ДП «Перечинське лісове господарство». 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 270 

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. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Юрочко В. М. 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, абзацу 3 пункту 24 розділу X Перехідних положень 

Земельного кодексу України, розглянувши та обговоривши листа Головного 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області та доданого до листа 

клопотання гр. Юрочко В. М., жителя смт. Середнє, вул. **** Ужгородського  

району Закарпатської області та враховуючи висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити Юрочко Василю Михайловичу, жителя смт. Середнє, вул. 

**** Ужгородського району Закарпатської області у надані дозволу на 

розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 2,0000 га., яка розташована за межами населеного пункту с. Тур’я 

Пасікана території Тур’є-Реметівської сільської радиУжгородського району 

Закарпатської області, у зв’язку з тим, що земельна ділянка відноситься до ДП 

«Перечинське лісове господарство». 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 271 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Шмигальський С. Р. 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши    заяву гр. Шмигаль-ського 

О. Ю., жителя с. Тур’ї Ремети, вул. **** Ужгородського району Закарпатської 

області та враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Шмигальському Сергію Романовичу, жителю с. Тур’ї 

Ремети, вул. **** у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки в с. Тур’ї Ремети, урочище «Бам» для ведення  

особистого селянського господарствау зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

належить до невитребуваних, нерозподілених земельних часток (паїв) 

колишнього КСГП «Зоря». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 272 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для 

ведення особистого селянського господарства 

гр. Троніщак О. Ю. 

 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу У країни, розглянувши    та обговоривши заяву гр. Троніщак О. 

Ю., жителя с. Тур’ї Ремети, вул. **** Ужгородського району Закарпатської 

області, враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Відмовити гр. Троніщак Олександру Юрійовичу, жителю с. Тур’ї 

Ремети, вул. **** у наданні дозволу на розроблення проєкту землеустрою, щодо 

відведення земельної ділянки в с. Тур’ї Ремети, урочище «Бам» для ведення 

особистого селянського господарствау зв’язку з тим, що дана земельна ділянка 

належить до невитребуваних, нерозподілених земельних часток (паїв) 

колишнього КСГП «Зоря». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 273 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

гр. Шубіній М. М. 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного 

Кодексу України, розглянувши та обговоривши заяву гр. Шубі-      ної М. 

М, жительки м. Львів, вул. **** Львівської області та враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Відмовити Шубіній Марині Миколаївні, жительці м. Львів, вул. **** 

Львівської області у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського 

господарства, площею 0,1173 га., яка розташована в урочищі «Брища» с. 

Лумшори, Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з 

невідповідністю місця розташування об’єкта вимогам законів, прийнятих 

відповідно до них нормативно-правових актів, а саме - порушення вимог статті 

123 Земельного кодексу України (земельна ділянка є частиною земельної 

ділянки, яка перебуває у користуванні іншої особи, згода землекористувача на 

вилучення частини земельної ділянки не надана.) 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 



Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 274 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, призначеної для 

будівництва і обслуговування житлових 

будинків, господарських будівель і споруд 

 
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу  

України, розглянувшизаяву гр. Готри О. Ю., жительки с. Порошково, вул. 

**** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи висновки 

постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити Готра Ользі Юріївні, жительці с. Порошково, вул. **** у 

надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, в с. Порошково, Ужгородського району 

Закарпатської області, у зв’язку з тим, що до заяви недодані графічні матеріали 

бажаного місце розташування земельної ділянки, відповідно до пункту 6, статті 

118 Земельного кодексу України. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

і благоустрою. 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 275 

 

 

Про відмову у наданні дозволу на розробку 

проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, призначеної для 

будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд 

гр. Мага Т. М. 

Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного Кодексу 

України, розглянувшиз аяву гр. Маги Т. М., жительки с. Турички, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Відмовити Мага Тетяні Михайлівні, жительці Турички, вул. **** у 

надані дозвол у на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. ТуричкиУжгородського району 

Закарпатської області, у зв’язку з ти, що до заяви недодані графічні 

матеріалибажаного місце розташування земельної ділянки, відповідно до пункту 

6 статті 118 Земельного кодексу України. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

і благоустрою. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 276 

 

 

 

Про затвердження поділу земельної 

ділянки та внесення змін до 

договору оренди землі 

 

На підставі заяви гр. Зизич О. В., жителя м. Перечин, вул. **** 

Ужгородського району Закарпатської області, з метою раціонального 

використання земель, відповідно до статті 79¹ Земельного кодексу України, 

статей 21, 22, 56 Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України 

«Про Державний земельний кадастр», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного  

кодексу України та статтею 19 Закону України «Про землеустрій», та 

враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань 

земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та 

об’єднання земельних ділянок з кадастровим номером 2123286300:03:002:0063, 

розташованої за адресою: Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур'я- 

Ремета, вулиця Радванка, 87 А на дві земельні ділянки: земельну ділянку № 1 з  

кадастровим номером 2123286300:03:002:0109, площею 0,0106 га та земельну 

ділянку № 2 з кадастровим номером 2123286300:03:002:0108, площею 0,0034 га. 

2. Внести зміни до договору оренди землі від 01.05.2018 р. в частині 

предмета та об’єкта оренди (замінити земельну ділянкуз кадастровим номером 

2123286300:03:002:0063, площею 0,0140 га наземельну ділянкуз кадастровим 

номером 2123286300:03:002:0109, площею 0,0106 га) шляхом укладання 

додаткової угоди. 



 

3. Доручити сільському голові Девіцькій Н. П. укласти з Зизич 

Олександром Володимировичем додаткову угоду. 

4. Зизич О. В. у місячний термін здійснити державну реєстрацію права 

додаткової угоди. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 277 

Про надання дозволу на викуп 

земельної ділянки 

 

Розгляшувши заяву гр. Зизич О. В. про надання дозволу на викуп земельної 

ділянки у власність для будівництва та обслуговування інших будівель 

громадської забудови по вул. Радванка, буд. 87 А, в с. Тур’ї Ремети, керуючись 

пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 12, 127, 128 Земельного кодексу України, Положеннями «Про  

порядок передачі у власність шляхом викупу земельних 

ділянокнесільськогосподарського призначення для здійснення підприємницької 

діяльності на території Тур’я-Реметівської сільської ради» та Типового договору 

про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціниземельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що передбачаються до викупу від 02 

лютого 2016 року № 32 с. Тур’я-Ремета, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл гр. Зизич Олександру Володимировичу, жителю м. 

Перечин, вул. **** Перечинського району Закарпатської області, на викуп 

земельної ділянки (кадастровий номер 2123286300:03:002:0109) площею 0,0106 

га по вул. Радванка, буд. 87 А, для будівництва та обслуговування інших 

будівель громадської забудови. 

2. Гр. Зизич О. В. сплатити авансовий внесок в рахунок оплати вартості 

земельної ділянки в розмірі 5000 тис. грн. та заключити із сільською радою 

договір про сплату авансового внеску 

3. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н. укласти із заявником 

Зизич О.В. договори: про оплату авансового внеску в рахунок оплати ціни 

викупу земельної ділянки та купівлі-продажу земельної ділянки. 

4. Оголосити конкурс з відбору суб’єктів оціночної діяльності для 

виготовлення звітів з експертної грошової оцінки земельної ділянки 

несільськогосподарського призначення площею 0, 0106 га, за адресою вул. 

Радванка, буд. 87 А, яка підлягає продажу. 



 

5. Конкурсній комісії провести конкурс по конкурсному відбору суб’єктів 

оціночної діяльності у сфері оцінки земель та виконавців робіт із землеустрою з 

метою визначення ринкової вартості земельної ділянки, що підлягає продажу. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьмасесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 278 

 

 
Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 33 Закону України «Про оренду землі», статтей 12, 93, 122, 124, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 30.06.2021 року №154-25/4350, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Вільшинки, 

КТП-163 Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0025 га, 

(кадастровий номер 2123282500:01:002:0020), для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02). 

2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,0025 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Вільшинки, КТП-163 

Ужгородського району Закарпатської області для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії. 

3. Встановити орендну плату в розмірі 9 % (дев’ять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 

5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 



 

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. (Лижечко Ю.Ю.) 

 

 
Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 279 

 

 
 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 33 Закону України «Про оренду землі», статей 12, 93, 122, 124, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 30.06.2021 року № 154-25/4352, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Вільшинки, 

КТП-50 Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0026 га, 

(кадастровий номер 2123282500:01:003:0053), для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02). 

2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,0026 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Вільшинки, КТП-50 Ужгородського 

району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії. 

3. Встановити орендну плату в розмірі 9 % (дев’ять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Доручити сільському голові Девіцькій   Н.П.   укласти   з   ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 

5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 

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. (Лижечко Ю.Ю.) 

Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 280 

 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 33 Закону України «Про оренду землі», статтей 12, 93, 122, 124, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 27.07.2021 року №154-25/4914, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Порошково, 

КТП-192 Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0034 га, 

(кадастровий номер 2123283000:01:007:0033), для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02). 

2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,0034 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Порошково, КТП-192 

Ужгородського району Закарпатської області для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії. 

3. Встановити орендну плату в розмірі 9 % (дев’ять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 

5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 



 

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. (Лижечко Ю.Ю.) 

 

 

 
 

 
Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА 



3. Встановити орендну плату в розмірі 9 % (дев’ять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 

 

 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 281 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 33 Закону України «Про оренду землі», статтей 12, 93, 122, 124, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 20.07.2021 року №154-25/4779, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Порошково, 

КТП-120 Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0024 га, 

(кадастровий номер 2123283000:04:012:0026), для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02). 

2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,0024 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Порошково, КТП-120 

Ужгородського району Закарпатської області для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії. 



 

5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 

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. (Лижечко Ю.Ю.) 

 

 
Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА 



3. Встановити орендну плату в розмірі 9 % (дев’ять) від нормативної 

грошової оцінки земельної ділянки. 

4. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі. 

 

 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 282 

 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки на 

умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 
Відповідно до статті 26 Закону України “ Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статті 33 Закону України «Про оренду землі», статтей 12, 93, 122, 124, 

186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» від 20.07.2021 року №154-25/4779, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Порошково, 

КТП-64 Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0027 га, 

(кадастровий номер 2123283000:01:007:0032), для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02). 

2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею 

0,0027 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в с. Порошково, КТП-64 Ужгородського 

району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової 

енергії. 



 

5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну 

реєстрацію права оренди земельної ділянки. 

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. (Лижечко Ю.Ю.) 

 

 
Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 283 

 

 

Про внесення змін у рішення шостої сесії 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

VІІІ скликання №146 від 27.04.2021 року 

«Про надання дозволу на розроблення 

Проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись пунктом 34 

частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до рішення шостої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради 

VІІІ скликання №146 від 27.04.2021 року «Про надання дозволу на розроблення 

Проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго» та викласти пункт 1 в такій редакції: 

«1. Вилучити для суспільних потреб для будівництва повітряної лінії для 

передачі електроенергії (1 опори ПЛ-0,4 кВ) із земель, що розпайовуються в 

межах с.Завбуч ур. «Добрин», земельну ділянку загальною орієнтовною площею  

0,0011 га контур 130 (пасовище); 

2. Надати дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі 

електричної та теплової енергії, для будівництва повітряної лінії для передачі 

електроенергії опори ПЛ-0,4 кВ за адресою с. Завбуч ур. «Добрин» орієнтовною 

площею 0,0011 га контур 130 (пасовище); 



 

3. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати на 

чергову сесію сільської ради разом з розрахунком втрат сільськогосподарського 

виробництва для розгляду та прийняття відповідного рішення. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 284 

 

 
Про внесення змін у рішення 30-ї сесії 

Тур’є-Полянської сільської ради VІІ 

скликання № 464 від 05.11.2020 року «Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах 

оренди ПАТ «Закарпаттяобленерго» 

Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись пунктом 34 

частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України», 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 30-ї сесії 7-го скликання Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 05.11.2020 року за №№ 464 Тур’є-Полянської сільської ради, 

виклавши п. 1, п. 2 таких в наступних редакціях: 

- рішення від 05.11.2020 року №464: 

«1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) в с. Тур’я 

Поляна, КТП-77, Ужгородського району, Закарпатської області, площею 0,0049 

га, з кадастровим номером 2123286200:03:014:0014, для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі  

електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02).; 

«2. Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» земельну ділянку в с. Т. Поляна, 

КТП-77, Ужгородського району, Закарпатської області, площею 0,0049 га, з 

кадастровим номером 2123286200:03:014:0014, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02) строком на 49 (сорок дев’ять) років.» 

2. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати 



 

начерговусесіюсільськоїрадиразомзрозрахункомвтратсільськогосподарсько 

го виробництва для розгляду та прийняття відповідногорішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісіюсільськоїрадизпитаньземельнихвідносин,природокористування,план  

уваннятериторії,будівництва,архітектури,охоронипам’яток,історичного 

середовищатаблагоустрою. (Лижечко Ю.Ю.) 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКАСІЛЬСЬКАРАДА 

 
Восьма сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 285 

 

 
 

Про внесення змін у рішення 30-ї сесії 

Тур’є-Полянської сільської ради VІІ 

скликання № 465 від 05.11.2020 року «Про 

затвердження проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки на умовах 

оренди ПАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

 
Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись пунктом 34 

частиною1статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України » , 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести зміни до рішення 30-ї сесії 7-го скликання Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 05.11.2020 року за № 465 Тур’є-Полянської сільської ради, 

виклавши п. 1, п. 2 таких в наступних редакціях: 

- рішення від 05.11.2020 року №465: 

«1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в 

оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) в с. Т. Поляна, 

КТП-80, Ужгородського району, Закарпатської області, площею 0,0026 га, з 

кадастровим номером 2123286200:05:002:0019, для розміщення, будівництва, 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02).; 

«2. Надати ПрАТ «Закарпаттяобленерго» земельну ділянку в с. Т. Поляна, 

КТП-80, Ужгородського району, Закарпатської області, площею 0,0026 га, з 

кадастровим номером 2123286200:05:002:0019, для розміщення, будівництва, 



 

експлуатації та обслуговування будівель і споруд, об’єктів передачі електричної 

та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02) строком на 49 (сорок дев’ять) років.». 

2. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати 

начерговусесіюсільськоїрадиразомзрозрахункомвтратсільськогосподарсько 

го виробництва для розгляду та прийняття відповідногорішення. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісіюсільськоїрадизпитаньземельнихвідносин,природокористування,план 

уваннятериторії,будівництва,архітектури,охоронипам’яток,історичного 

середовищатаблагоустрою. (Лижечко Ю.Ю.) 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Восьма сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 286 

 
Про надання дозволу на спеціальне 

використання природних рослинних 

ресурсів 

 

Розглянувши заяви ФОП Коби Василя Васильовича про надання дозволу 

на спеціальне використання природних рослинних ресурсів (чорниця), 

відповідно до пункту 36 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», статей 10, 11 Закону України «Про рослинний світ», статей 15, 43 

Закону України «Про охорону навколишнього природного середовища», Закон 

України «Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності» та Порядку 

надання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів, 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ФОП Кобі Василю Васильовичу дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 5 000 кг 

чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. Термін дії дозволу – до 

кінця 2021 року. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою. 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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	ВИРІШИЛА: (26)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (6)
	26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 242
	ВИРІШИЛА: (27)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (4)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (6)
	Про надання дозволу на розроблення детального плану території
	ВИРІШИЛА: (28)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (7)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (7)
	Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (5)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (8)
	Про надання дозволу на розроблення детального плану території земельної ділянки (1)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (6)
	ВИРІШИЛА: (29)
	Про припинення права користування земельною ділянкою
	ВИРІШИЛА: (30)
	Про прийняття земельних ділянок у комунальну власність
	ВИРІШИЛА: (31)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (8)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (9)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	ВИРІШИЛА: (32)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (9)
	житлового  будинку,господарських будівель
	ВИРІШИЛА: (33)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (10)
	в натурі (на місцевості) гр. Штелиха Я. М.
	ВИРІШИЛА: (34)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (11)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (10)
	Про затвердження технічної документації Із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки
	ВИРІШИЛА: (35)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (7)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (11)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (1)
	ВИРІШИЛА: (36)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (12)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (12)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельноїділянки
	ВИРІШИЛА: (37)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (13)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (13)
	Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки (2)
	ВИРІШИЛА: (38)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (14)
	Про затвердження проєкту землеустрою
	ВИРІШИЛА: (39)
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого
	ВИРІШИЛА: (40)
	Про затвердження проєкту землеустрою (1)
	ВИРІШИЛА: (41)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (8)
	ВИРІШИЛА: (42)
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Соханич І. І.
	ВИРІШИЛА: (43)
	Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
	ВИРІШИЛА: (44)
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
	ВИРІШИЛА: (45)
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства гр. Йолич Л. В.
	ВИРІШИЛА: (46)
	Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогоспо- дарського виробництва
	ВИРІШИЛА: (47)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (15)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (14)
	Про надання дозволу на розроблення технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
	ВИРІШИЛА: (48)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (9)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (15)
	Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
	ВИРІШИЛА: (49)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (10)
	гр. Коста І. Й.
	ВИРІШИЛА: (50)
	Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (1)
	ВИРІШИЛА: (51)
	Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (2)
	ВИРІШИЛА: (52)
	Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства (3)
	ВИРІШИЛА: (53)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (5)
	26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 271
	ведення особистого селянського господарства гр. Шмигальський С. Р.
	ВИРІШИЛА: (54)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (6)
	26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 272
	ведення особистого селянського господарства гр. Троніщак О. Ю.
	ВИРІШИЛА: (55)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (7)
	26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 273
	гр. Шубіній М. М.
	ВИРІШИЛА: (56)
	ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА (8)
	26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 274
	ВИРІШИЛА: (57)
	Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки, призначеної для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Мага Т. М.
	ВИРІШИЛА: (58)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (11)
	ВИРІШИЛА: (59)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (16)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (16)
	Про надання дозволу на викуп земельної ділянки
	ВИРІШИЛА: (60)
	Сільський голова Надія  ДЕВІЦЬКА (17)
	Восьмасесія VIII скликання РІШЕННЯ
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
	ВИРІШИЛА: (61)
	Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА
	ВИРІШИЛА: (62)
	Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА (1)
	ВИРІШИЛА: (63)
	Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА (2)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (17)
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (1)
	ВИРІШИЛА: (64)
	Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА (3)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (18)
	Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (2)
	ВИРІШИЛА: (65)
	Сільськийголова НадіяДЕВІЦЬКА (4)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (19)
	Про внесення змін у рішення шостої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради
	«Про надання дозволу на розроблення Проєктів землеустрою щодо відведення
	ВИРІШИЛА: (66)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (12)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (20)
	Про внесення змін у рішення 30-ї сесії Тур’є-Полянської сільської ради VІІ скликання № 464 від 05.11.2020 року «Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки на умовах оренди ПАТ «Закарпаттяобленерго»
	ВИРІШИЛА: (67)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (13)
	Восьма сесія VIII скликання
	26 серпня 2021 року Тур’ї Ремети № 285
	ВИРІШИЛА: (68)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (14)
	Восьма сесія VIII скликання РІШЕННЯ (21)
	Про надання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів
	ВИРІШИЛА: (69)
	Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА (15)

