
 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №70 

Про приведення у відповідність 

до чинного законодавства найменування 

Тур’я-Реметівської сільської ради 

Відповідно до вимог ч. 1 статті 144 Конституції України, статті 25 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ч. 3 статті 9, ч. 4 

статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців, громадських формувань», Закону України «Про 

внесення змін до деяких законів України щодо визначення територій та 

адміністративних центрів територіальних громад», Постанови Верховної 

Ради України від 17.07.2020 №807-IX «Про утворення та ліквідації районів», 

з метою приведення назви сільської ради та її виконавчих органів у 

відповідність до вимог чинного законодавства Тур’я-Реметівської сільської 

ради, сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити назву органу місцевого самоврядування Тур’я-Реметівська 

сільська рада Перечинського району, код ЄДРПОУ 04351280 на Тур’є- 

Реметівська сільська рада Ужгородського району. Скорочена назва: Тур’є- 

Реметівська сільська рада. 

2. Змінити назви виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради у 

відповідність до нової юридичної назви ради. 

3. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради: 

- організувати роботу щодо приведення чинних нормативно правових 

актів сільської ради, організаційно – розпорядчих документів у відповідність 
до цього рішення; 

- забезпечити реалізацію організаційних заходів пов’язаних з цим 
рішенням. 

4. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н.П., 

здійснити державну реєстрацію змін до відомостей про юридичну особу, 

відповідно до вимог Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань». 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №71 

 

Про Програму благоустрою 

населених пунктів сільської 

ради на 2021-2022 роки 

 

Розглянувши Програму благоустрою населених пунктів сільської ради 

на 2021-2022 роки, відповідно до Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», керуючись   п. 22, ч. 1, статті 26, статті 59 ч. 1, 2, 3 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи 

рекомендації постійних комісій сільської ради, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму благоустрою населених пунктів сільської 

ради на 2021-2022 роки (додається). 

2. Доручити виконкому Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечити 

виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.) та заступника Тур’є-Реметівського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.І. Король. 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення Турє-Реметівської 

сільської ради 

від 25.03.2020 року № 71 

 

ПРОГРАМА 

благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021-2022 роки 

 

1. Загальні положення 

 

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч 

проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та не систематичним 

проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового 

вирішення. 

В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу, 

вирішується та вдосконалюється питання дошкільних та освітніх, 

бібліотечних та медичних закладів. 

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із 

санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними 

сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з 

твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено 

кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також 

залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій 

для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам 

щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації 

твердих побутових відходів, ремонту доріг комунальної власності, 

озеленення території, вуличного освітлення тощо. На сучасному етапі 

вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково 

обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи 

благоустрою населених пунктів. 

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання 

і фінансування робіт з комплексного благоустрою населених пунктів 

громади, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій 

щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного стану і 

довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та «Про благоустрій населених пунктів». 

 

2. Паспорт 

Програми благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2021–2022 роки 
1. Ініціатор розроблення 

і розробник Програми 
Тур’є-Реметівська сільська рада 



2. Відповідальний виконавець Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

3. Строк реалізації Програми 2021–2022 роки 

4.  
 

Мета Програми 

Визначення основних заходів, 

спрямованих на благоустрій населених 

пунктів, реалізація яких дозволить 

поліпшити загальний благоустрій 

територій 

5.  
Очікувані результати 

Поліпшення санітарного та естетичного 

стану населених пунктів. Освітлення 

території відповідно до потреб громади. 

Поліпшення якості послуг 

6.  
 

Джерела фінансування 

 
Кошти сільського бюджету та інші 

джерела, не заборонені законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових ресурсів, 
необхідних для реалізації Програми 

710.0 тис.грн. 

 

3. Структура і характеристика об’єктів благоустрою населених пунктів 

сільської ради 

 

До об’єктів благоустрою населених пунктів сільської ради належать: 

1. Території загального користування: 

1.1. Рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 

1.2. Пам’ятники культурної та історичної спадщини; 

1.3. Вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні доріжки; 

1.4. Кладовища; 

1.5. Інші території загального користування; 

 

2. Території будівель та споруд інженерного захисту територій. 

3. Території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними 

території на умовах договору. 

Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є: 

1. Покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і 

доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; 

2. Будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 

3. Засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 

4. Технічні засоби регулювання дорожнього руху; 

5. Будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 

6. Інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами. 

 

4. Строки та етапи виконання Програми 

 

Виконання заходів Програми передбачається на 2 роки: з 2021 року по 

2022 рік. 



Програма, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення 

завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо 

внесення змін до Програми готує виконавчий комітет сільської ради. 

 

5. Мета Програми 

 

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, 

спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та 

екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою 

та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в населених пунктах 

сільської ради. 

6. Шляхи розв’язання проблеми 

 

Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення 

таких основних завдань: 

а) здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою; 

б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з 

благоустрою; 

в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на 

декілька років відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів; 

г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з 

благоустрою, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на 

окремому об’єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів; 

д) підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою. 

 

7. Фінансове забезпечення 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів 

сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що 

передбачаються сільським бюджетом на відповідні роки. 

В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним 

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів 

робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з 

можливостей сільського бюджету. 

 

8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий 

комітет сільської ради, яким планується залучення до її виконання 

комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій. 

Контролює виконання Програми постійна комісія сільської ради з 

питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та 

інвестицій. 



Виконавчий комітет сільської ради щороку надає сільській раді 

інформацію про хід виконання заходів Програми в межах виділених 

бюджетних призначень. 

 

9. Очікувані результати виконання Програми 

 

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних 

результатів: 

- поліпшення санітарного стану населених пунктів громади; 

- збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення 

територій та кількості діючих світлоточок; 

- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, 

приватного транспорту та пішоходів; 

- доведення стану та облаштування доріг до нормативних вимог та 

забезпечення безпеки дорожнього руху транспорту й пішоходів; 

- поліпшення якості послуг з благоустрою; 

- забезпечення більш ефективного використання коштів сільського 

бюджету; 

- створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в 

місцях загального користування 

 

10. Заходи Програми благоустрою населених пунктів сільської ради 

на 2021-2022 роки 

 

Перелік заходів 
Обсяг коштів, тис.грн. 

2021 2022 всього 

Вивезення сміття з територій населених пунктів та кладовищ 90 20 30 

Утримання зовнішніх електромереж вуличного освітлення, 

технічне обслуговування світлоточок, в т.ч. 

а) оплата за спожиту електроенергію, поточний ремонт 

вуличного освітлення 
б) придбання електроустаткування та електроламп 

600 

 
 

540 

60 

650 

 
 

550 

100 

1100 

 
 

1040 

160 

Благоустрій і поточне утримання кладовищ (огородження 

території, підрізання та зрізування дерев, покіс трави, вивіз 

сміття,утримання території в належному санітарному стані) 

20 50 70 

Утримання пам’ятників та пам’ятних знаків, майданчиків, 

територій приміщень комунальної власності територіальної 
громади 

 30 30 

Утримання сміттєзвалищ, очищення контейнерів, вивезення 
побутових відходів та ліквідація стихійних сміттєзвалищ 

 20 30 

Монтаж та демонтаж сільської новорічної ялинки, придбання 
ялинкових прикрас 

 20 20 

ВСЬОГО: 710 810 1390 

 

Cекретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №72 

 

Про Програму ефективного 

використання майна комунальної 

власності Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021-2022 роки 

 

Розглянувши Програму ефективного використання майна комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки, керуючись п. 

22, ч.1, статті 26, статті 59 ч. 1 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», враховуючи рекомендації постійних комісій сільської ради, Тур’є-

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму ефективного використання майна комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки (додається). 

2. Доручити виконкому Тур’є-Реметівської сільської ради забезпечити 

виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.) та заступника Тур’є-Реметівського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.І. Король. 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 72 

 
 

ПРОГРАМА 

ефективного використання майна комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки 

 

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

Програма ефективного використання майна комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки, (далі Програма) 

розроблена у відповідності до Конституції України, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні, інших законів України та підзаконних 

актів для вирішення проблем розвитку території Тур’є-Реметівської сільської 

ради, забезпечення концентрації фінансових, матеріально-технічних ресурсів, 

а також координації діяльності для забезпечення ефективного використання 

комунального майна Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

II. Мета Програми 

Мета Програми – сприяння ефективному використанню бюджетних 

коштів усіх рівнів, забезпечення економії ресурсів, забезпечення найбільш 

сприятливих умов використання комунального майна Тур’є-Реметівської 

сільської ради, подальший соціально-економічний та культурний розвиток 

сільської ради, підняття рівня життя та добробуту населення. 

Для досягнення поставлених цілей будуть здійснюватися заходи з 

реалізації Програми, які наведені в додатку 1. 

 

III. Завдання Програми та результативні показники 

Основні завдання Програми – конкретні напрямки та заходи, які повинні 

бути здійсненні протягом 2021-2022 років, що наведені в додатку 1. 

 

IV. Система управління та контролю за ходом виконання Програми 

Виконком Тур’є-Реметівської сільської ради, який є відповідальним за 

виконання запланованих у Програмі заходів забезпечує їх реалізацію у 

повному обсязі впродовж 2021-2022 років. 

Фінансове забезпечення Програми проводиться відповідно до порядку 

здійснення видатків для проведення заходів за рахунок коштів сільського 

бюджету згідно додатку 2. 

Розпорядником коштів бюджету, що спрямовуються на реалізацію 

Програми є Тур’є-Реметівська сільська рада. 



Додаток №1 

до Програми 

 

Заходи, орієнтовні обсяги витрат та джерела 

фінансування по виконанню програми ефективного використання 

майна комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021-2022 роки 
 

 
 

№ 

з 

/ 

п 

 
 

Заходи комплексної програми 

 
Термін 

виконання 

Джере- 

ла 

фінан- 

сування 

Орієнтовні 

обсяги фінан- 

сування, 

тис. грн. 

2021р. 2022р. 

1 2 3 4 5 6 

1 Витрати на виготовлення технічної 

документації, проектів відводу на 

об’єкти комунальної власності та 

земельні ділянки під ними, 

виготовлення інвентарних справ, 

експертних оцінок вартості об’єктів, 

оголошень та реклам, нотаріальних 

дій, матеріально-технічного забезпе- 

чення по забезпеченню повноважень 

щодо управління об’єктами власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради та 

інші витрати пов’язані із виконанням 

Програми 

 

 

 

 

2021- 

2022 

роки 

 

 

 

 

Сільськ 

ий 

бюджет 

 

 

 

 

30,0 

 

 

 

 

40,0 

2 Утримання об’єктів комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

2021- 

2022 
роки 

Сільськ 

ий 

бюджет 

40,0 40,0 

3 Поточний ремонт об’єктів комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської 

ради, виконання робіт по демонтажу 

списаного майна. 

 

2021- 

2022 
роки 

 

Сільськ 

ий 

бюджет 

 
120,0 

 
160,0 

 Разом:   190,0 240,0 
 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток №2 

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення комплексної програми ефективного 

використання майна комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021-2022 роки 
 

 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання програми 
2021 рік 2022 рік 

Обсяг ресурсів, усього, 
у тому числі: 

 

190,0 
 

240,0 

- сільський бюджет 190,0 240,0 

- районний бюджет - - 

- обласний бюджет - - 

- кошти не бюджетних джерел - - 
 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 
 

1. Назва: Програма ефективного використання майна комунальної 

власності Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки. 

2. Підстава для розроблення: Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

3. Замовник або координатор: Тур’є-Реметівськоа сільська рада. 

4. Мета: сприяння ефективному використанню бюджетних коштів усіх 

рівнів, забезпечення економії ресурсів. Забезпечення найбільш 

сприятливих умов використання комунального майна Тур’є- 

Реметівської сільської ради, подальший соціально-економічний та 

культурний розвиток сільської ради, підняття рівня життя та добробуту 

населення. 

5. Початок: 2021 рік. 

6. Закінчення: 2022 рік. 

7. Етапи виконання: в два етапи. 

8. Загальні обсяги фінансування: 430,0 тис. грн., в т.ч. 2021р. – 190,0 

тис. грн., 2022р. – 240,0 тис. грн. 

9. Очікуванні результати виконання: ефективне використання бюджет- 

них коштів, забезпечення найбільш сприятливих умов використання 

комунального майна Тур’є-Реметівської сільської ради, подальший 

соціально-економічний та культурний розвиток сільської ради. 

10. Контроль за виконанням: виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

 

 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №73 

 

Про Програму національно - 

патріотичного виховання дітей 

та молоді на 2021 - 2025 роки 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», абзацу 15 статті 3 Закону України «Про 

оборону України», підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України від 12 

червня 2015 року № 334/2015 «Про заходи щодо поліпшення національно- 

патріотичного виховання дітей та молоді», Указу Президента України від 13 

жовтня 2015 року № 580/2015 «Про Стратегію національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді на 2016 - 2020 роки», Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму національно-патріотичного виховання дітей та 

молоді на 2021 - 2025 роки (далі - Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити видатки на 

виконання заходів Програми. 

3. Про хід виконання Програми інформувати сільську раду щорічно до 

25 грудня протягом дії Програми. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.) та першого заступника Тур’є-Реметівського 

сільського голови О.Я. Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 73 

 

Програма 

національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2021 - 2025 роки 

 

І. Загальні положення 

Однією з ознак цивілізованої країни є рівень розвитку духовності її 

громадян, зміст і характер моральних цінностей та ідеалів населення, рівень 

патріотизму. Розбудова незалежної демократичної, соціальної, правової 

держави потребує активізації зусиль органів виконавчої влади, громадських і 

релігійних організацій, спрямованих на розвиток духовності, виховання 

патріотизму та поваги до історичної спадщини українського народу, 

утвердження в суспільній свідомості загальнолюдських моральних 

цінностей. 

Сьогодні особливо актуальним є питання виховання національно- 

свідомого, духовно багатого та фізично здорового молодого покоління. 

Проблеми бездуховності, недостатнього рівня виховання, соціальної 

невизначеності молоді, наявності насильства та злочинності свідчать про 

необхідність координацій зусиль органів виконавчої влади, громадських, 

релігійних організацій та розробки і прийняття програми патріотичного 

виховання дітей та молоді. 

Відродження національної та громадянської свідомості, виховання 

патріотизму вимагає побудови нової системи патріотичного виховання 

молоді. Формування національної самосвідомості та патріотизму у школярів 

передбачає вирішення наступних завдань: 

- розвиток духовно-моральної, культури заснованих на традиціях та 

сучасних цінностях українського народу; 

- виховання особистісних рис громадян України та національної 

самосвідомості; 

- виховання любові до батьківщини та готовності до її захисту. 

 

ІІ. Мета і завдання Програми 

Метою Програми є: утвердженням патріотизму, посилення моральної 

складової в загальній системі формування у молоді національної гідності, 

готовності до виконання громадянських та конституційних обов’язків, 

особистісних рис громадянина Української держави, успадкування духовних 

надбань українського народу, досягнення високої культури взаємин, набуття 

соціального досвіду, фізичної досконалості, художньо-естетичної, інтелек- 

туальної, правової, трудової, екологічної культури, розвиток психологічних і 

професійних якостей. 

Завдання Програми: 



- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості 

відповідно до її інтересів та можливостей; 

- сприяння набуттю молоддю соціального досвіду, успадкування 

духовних та культурних надбань українського народу; 

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови 

як духовного коду нації; 

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його 

історії, Української держави, рідної землі, родини. 

- формування громадянської ідентичності, відчуття належності до рідної 

землі, народу, визнання духовної єдності поколінь та спільності культурної 

спадщини, утвердження почуття патріотизму, відданості у служінні 

Батьківщині. 

Отже, патріотичне виховання мусить стати засобом відродження 

національної культури, припинення соціальної деградації, стимулом 

пробудження таких моральних якостей як совість, людяність, почуття власної 

гідності, засобом самоорганізації, особистісної відповідальності; гарантом 

громадянського миру і злагоди в суспільстві. 

 

ІІІ. Методи, засоби і форми реалізації Програми 

Процес національно-патріотичного виховання здійснюється в 

навчальній, позакласній і позашкільній діяльності та в сім’ї, дитячих та 

юнацьких об’єднаннях. У навчанні національно-патріотичне виховання 

значною мірою зумовлюється змістовими характеристиками освітніх 

предметів, які сприяють оволодінню системою знань про людину і 

суспільство. Крім того, оволодіння системою знань формує здатність 

усвідомлювати місце своєї спільноти серед інших спільнот світу. 

Весь освітній процес має бути насичений різними аспектами 

національно-патріотичного виховання. Проте особлива роль тут належить 

предметам соціально-гуманітарного циклу, а саме: історії, географії, 

природознавству, суспільствознавству, українській літературі. 

Ефективність національно-патріотичного виховання в позакласній 

діяльності значною мірою залежить від спрямованості виховного процесу, 

форм та методів його організації. 

Серед методів і форм національно-патріотичного виховання пріоритетна 

роль належить активним методам, що ґрунтується на демократичному стилі 

взаємодії, спрямовані на самостійний пошук істини і сприяють формуванню 

критичного мислення, ініціативи й творчості. 

 

ІV. Принципи реалізації Програми 

Програма національно-патріотичного виховання здійснюється за 

принципами: 

- державна спрямованість; 

- національна спрямованість; 



- гуманізація виховного процесу; 

- соціальна відповідальність; 

- пріоритет гуманістичних і демократичних цінностей, повага до 

конституційних прав і свобод людини і громадянина; 

- виховання молоді на патріотичних, історичних та бойових традиціях 

українського народу; 

- взаємозалежність та узгодженість змісту, форм і методів патріотичного 

виховання. 

V. Строки та етапи виконання Програми 

Програма реалізується протягом 2021 – 2025 років 

Програма не передбачає поділу на етапи її реалізації. Оцінка 

ефективності виконання окремих завдань Програми здійснюється на підставі 

зведення, узагальнення та аналізу щорічного звіту, що подається сільській 

раді відповідальним виконавцем за результатами звітного року та є 

підставою для визначення пріоритетності завдань Програми на наступний рік 

її реалізації. 

 

VI. Очікувані результати 

Виконання Програми дасть змогу: 

- забезпечити утвердження патріотизму, посилення виховної складової в 

загальній системі формування в учнівської молоді національної гідності, 

готовності до виконання громадянських і конституційних обов’язків, 

успадкування духовних надбань українського народу, розвиток особистісних 

рис громадян Української держави, психологічних і професійних якостей; 

- посилити формування у молоді поваги до України, її державних 

символів; 

- підвищити професіоналізм організаторів та фахівців з питань 

патріотичного виховання; 

- посилити формування у молодіжному середовищі світоглядних ідеалів 

та цінностей, патріотичних переконань щодо відданості та вірності 

Українському народові, готовності до оборони України, забезпечення 

захисту її суверенітету, територіальної цілісності та недоторканості; 

- забезпечити злагодженість дій органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, громадських установ та навчальних закладів, 

засобів масової інформації щодо здійснення систематичних заходів, 

спрямованих на патріотичне виховання молоді. 

У кожному навчальному закладі як освітній системі, буде створена 

модель патріотичного виховання, в центрі якої: 

- система національно-патріотичного виховання; 

- збагачений зміст тематичних заходів; 

- широке залучення в систему національно-патріотичного виховання 

представників усіх суб’єктів освітньої діяльності. 



VII. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування реалізації заходів Програми передбачається за рахунок 

коштів місцевого бюджету та інших джерел, не заборонених 

законодавством. 

При проведенні ряду масштабних заходів передбачається кооперація 

коштів зацікавлених організацій установ та громадян. 

 

VIII. Пріоритетні напрями та план заходів з реалізації Програми 

- створення системи інформаційно-методичного забезпечення; 

- формування духовних цінностей українського патріота: почуття 

патріотизму, національної свідомості, любові до українського народу, його 

історії, Української держави, рідної землі, родини; 

- забезпечення сприятливих умов для самореалізації особистості 

відповідно до її можливостей та інтересів; 

- формування мовної культури, оволодіння та вживання української мови 

як духовного коду нації; 

- виховання правової культури, поваги до Конституції України, Законів 

України, державної символіки – Герба, Прапора, Гімну України та історич- 

них святинь; 

- утвердження в свідомості шкільної молоді ролі українського війська, 

Збройних Сил в історії держави; 

- забезпечення духовної єдності поколінь, виховання поваги до батьків, 

людей похилого віку, турбота про молодших та людей з особливими 

потребами. 

 

ІХ. Управління реалізацією Програми 

Координацію і контроль за виконанням Програми здійснює відділ 

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

звітує про стан виконання програми на сесії сільської ради. 

Внесення змін та доповнень до Програми здійснюється у визначеному 

порядку. 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 

до Програми 
 

План заходів та обсяг фінансування програми національно - 

патріотичного виховання дітей та шкільної молоді на 2021 – 2025 роки 

 

 
План заходів 

Обсяг 

фінансування 

всього 

(тис. грн.) 

Термін виконання (рік), та обсяги 

фінансування (тис. грн.) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Організація і проведення 

фестивалю військово- 

патріотичної пісні «Герої не 

вмирають» 

 

25.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

Організація роботи дитячо- 

юнацьких гуртків з 

національно-патріотичного 
виховання 

      

Проведення навчально– 

польових зборів з юнаками 

ЗЗСО громади, які 

закінчують вивчення курсу 

„Захист Вітчизни” 

 
 

200.0 

 
 

40.0 

 
 

40.0 

 
 

40.0 

 
 

40.0 

 
 

40.0 

Організація і проведення 

фестивалю дитячої творчості 

„Дитинства веселковий 

світ”, оглядів художньої 

самодіяльності 

 

 
25.0 

 

 
5.0 

 

 
5.0 

 

 
5.0 

 

 
5.0 

 

 
5.0 

Організація та проведення 

конкурсу художньої 

творчості серед дітей 

шкільного віку „Барви 

дитинства” 

 

 
5.0 

 

 
1.0 

 

 
1.0 

 

 
1.0 

 

 
1.0 

 

 
1.0 

Відрядження  команди 

громади на обласний етап 

гри Всеукраїнської дитячо- 

юнацької військово- 

патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”). 

 

 
100.0 

 

 
20.0 

 

 
20.0 

 

 
20.0 

 

 
20.0 

 

 
20.0 

Проведення районних етапів 

Всеукраїнської  дитячо- 

юнацької військово- 

патріотичної гри „Сокіл” 

(„Джура”) та „Джура- 

прикордонник”. 

 

 

200.0 

 

 

40.0 

 

 

40.0 

 

 

40.0 

 

 

40.0 

 

 

40.0 

Проведення районного 

фестивалю „Воскресни, 
50.0 10.0 10.0 10.0 10.0 10.0 



писанко!”       

Проведення районного етапу 

Міжнародного конкурсу з 

української мови імені Петра 

Яцика 

 
10.0 

 
2.0 

 
2.0 

 
2.0 

 
2.0 

 
2.0 

Проведення районного етапу 

Міжнародного мовно-літера- 

турного конкурсу учнівської 

та студентської молоді імені 

Тараса Шевченка 

 
 

5.0 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

 
 

1.0 

Проведення районного етапу 

конкурсу літературних 

творів, творів образотвор- 

чого мистецтва та фоторобіт 

на тему: „Захисники Укра- 

їни: історія та сьогодення” 

 

 
5.0 

 

 
1.0 

 

 
1.0 

 

 
1.0 

 

 
1.0 

 

 
1.0 

Участь у Всеукраїнському 

конкурсі екскурсоводів 

музеїв закладів освіти „Край, 

в якому я живу” 

 

5.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

Проведення районного етапу 

Всеукраїнського конкурсу 

учнівської творчості „Об’єд- 

наймося ж, брати мої!” 

 
25.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

 
5.0 

Організація проведення в 

закладах освіти краєзнавчо- 

дослідницької роботи у 

рамках Всеукраїнської краєз- 

навчої акції „Українська 

революція: 100 років надії і 

боротьби” 

 

 
 

5.0 

 

 
 

1.0 

 

 
 

1.0 

 

 
 

1.0 

 

 
 

1.0 

 

 
 

1.0 

Проведення Тижнів правової 

освіти та національно- 

патріотичного виховання 

 

5.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

 

1.0 

Проведення спартакіади 

серед допризовної молоді 
закладів освіти 

 

25.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

 

5.0 

Усього 690.0 138.0 138.0 138.0 138.0 138.0 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ПАСПОРТ 

програми національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2021-2025 роки 

 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Підстава для роз- 

роблення 

Програми 

Відповідно до абзацу п’ятнадцятого статті 3 

Закону України „Про оборону України”, 

підпункту 2 пункту 3 Указу Президента України 

від 12 червня 2015 року №334/2015 „Про заходи 

щодо поліпшення національно-патріотичного 

виховання дітей та молоді” 

3. Розробник 
Програми 

Відділ освіти, молоді 
Реметівської сільської ради 

та спорту Тур’я- 

4. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді 

Реметівської сільської ради 

та спорту Тур’я- 

5. Цільова соціальна 

група населення, 

на задоволення 

якої спрямовано 

реалізацію 

Програми 

Широкий загал населення Тур’я-Реметівської 

сільської ради. Пріоритетні фокусні групи за 

розділами: діти, підлітки та молодь у сфері 

освіти, за місцем проживання; окремі категорії 

громадян з особливими потребами, населення 

задіяне на виробництві, сільське населення 

8. Термін реалізації 
Програми 

2021 − 2025 роки 

9. Перелік місцевих 

бюджетів, що бе- 

руть участь у 

виконанні 

Програми 

Місцевий бюджет, інші залучені кошти 

10. Загальний обсяг 

фінансових ре- 

сурсів, необхід- 

них для реалі- 

зації Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми 

складає 690.0 тис. грн., у тому числі за роками: 

2021 рік − 138,0 тис. грн.; 

2022 рік − 138,0 тис. грн.; 

2023 рік − 138,0 тис. грн.; 

2024 рік − 138,0 тис. грн.; 

2025 рік - 138,0 тис. грн.. 



1. Затвердити Програму розвитку фізичної культури і спорту Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021 – 2025 роки (далі – Програма), що 

додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на 

фінансування заходів Програми. 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №74 

 

Про затвердження Програми 

розвитку фізичної культури і спорту 

Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2021–2025 роки 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт», з метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я мешканців 

громади, популяризації здорового способу життя та сприяння ефективній 

реалізації політики у сфері фізичної культури і спорту на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради, розглянувши проєкт Програми розвитку 

фізичної культури і спорту на території Тур’є-Реметівської сільської ради на 

2021-2025 роки, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 
 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.) та першого заступника Тур’є-Реметівського 

сільського голови О.Я. Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 74 

 

П Р О Г Р А М А 

розвитку фізичної культури і спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021–2025 роки 

 

1. Загальні положення 

Реалізація державної політики у сфері фізичної культури і спорту 

протягом останніх років обумовила ряд позитивних змін. Закріплено 

позитивні тенденції з окремих напрямків фізкультурно-оздоровчої та 

спортивної діяльності. 

Рівень розвитку фізичної культури і спорту на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради не забезпечує оптимальної рухової активності 

кожної людини впродовж усього життя, поліпшення стану здоров'я, 

профілактики захворювань та фізичної реабілітації. 

Недостатня рухова активність громадян у повсякденній діяльності 

негативно впливає на стан здоров'я населення, що у свою чергу позначається 

на погіршенні демографічної ситуації. 

Наявна в Тур’є-Реметівській сільській раді база фізичного виховання, 

фізичної культури і спорту перебуває у складному стані і не може 

задовольнити потреб населення. 

Недостатньо фінансуються спортивні об'єкти Тур’є-Реметівської 

сільської ради, більшість з яких потребують капітального ремонту та 

обладнання сучасним спортивним інвентарем. 

В жодному населеному пункті, підприємстві, установі та організації 

немає штатних інструкторів з фізичної культури. 

До 70 % дітей мають відхилення у фізичному розвитку та стані 

здоров'я. У підростаючого покоління різко прогресують хронічні хвороби 

серця, неврози, артрити, сколіози, ожиріння тощо. Ситуація загострюється 

через зростаючу популярність у дитячому та молодіжному середовищі 

привабливих видів нефізичної діяльності (соцмережі, комп'ютерні ігри 

тощо), зростає кількість дітей, що курять, зловживають алкоголем, вживають 

наркотичні засоби, відповідно загострюється криміногенна ситуація. 

Малорухливий спосіб життя підростаючого покоління став реальною 

перепоною для їхнього нормального фізичного розвитку. Аналізуючи стан 

розвитку фізичної культури і спорту, даною програмою передбачається 

створення необхідних соціально-економічних, організаційно-технічних умов 

щодо підвищення активності у сфері фізичної культури і спорту, її адаптації 

до сучасних вимог. 

Комплексний підхід до розв'язання існуючих проблем на основі 

використання програмно-цільового методу потребує розроблення, 



затвердження та виконання Програми розвитку фізичної культури і спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2025 роки (далі - Програма). 

 

II. Мета Програми 

Мета Програми полягає у створенні умов для залучення широких 

верств населення до масового спорту, популяризації здорового способу 

життя та фізичної реабілітації, а також максимальної реалізації здібностей 

обдарованої молоді у дитячо-юнацькому спорті, спорті вищих досягнень та 

виховання її в дусі олімпійських принципів. 

 

III. Шляхи реалізації Програми 

Розв'язання існуючих проблем можливо шляхом: 

- забезпечення об'єднання зусиль щодо розвитку фізичної культури і 

спорту органів місцевого самоврядування, громадських організацій, фізичних 

та юридичних осіб, широких верств населення; 

- удосконалення форм залучення різних груп населення до регулярних 

та повноцінних занять фізичною культурою і спортом за місцем їх 

проживання, навчання, роботи та у місцях масового відпочинку; 

- проведення фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в усіх 

навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового 

відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчої та реабілітаційної 

роботи серед інвалідів; 

- забезпечення розвитку олімпійських та неолімпійських видів спорту 

шляхом підтримки дитячого, дитячо-юнацького, резервного спорту, спорту 

вищих досягнень, спорту інвалідів та спорту ветеранів; 

- поліпшення кадрового, матеріально-технічного, фінансового, 

науково-методичного, медичного, інформаційного забезпечення сфери 

фізичної культури і спорту; 

- підвищення ролі засобів масової інформації у формуванні здорового 

способу життя. 

IV. Фінансове забезпечення Програми 

Програма фінансується за рахунок коштів бюджету Тур’є-Реметівської 

сільської ради, передбачених на утримання відповідних галузей, а також за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством. 

 

V. Очікувані результати виконання Програми 

Виконання Програми дасть можливість: 

- підвищити рівень охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною роботою; 

- підвищити результати виступів спортсменів (жителів громади) в 

районних, обласних та всеукраїнських змаганнях; 

- впровадити доступні та ефективні види послуг (оздоровчі, 

рекреаційні, реабілітаційні і спортивні) для різних груп населення; 

- підвищити рівень забезпечення населення фізкультурно- 



спортивними спорудами різного типу; 

- створити належні матеріально-технічні та фінансові умови для 

розвитку пріоритетних видів спорту; 

- посилити здатність працюючих адаптуватись до зростаючих вимог 

сучасного виробництва, зменшити витрати, пов'язані з тимчасовою втратою 

працездатності, лікуванням та перебуванням у стаціонарних лікувальних 

медичних закладах; 

- підвищити престижність відповідних професій та удосконалити 

систему 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ПАСПОРТ 

програми розвитку фізичної культури і спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 - 2025 роки 

 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Підстава для роз- 

роблення 

Програми 

Відповідно до пункту 22 частини першої статті 

26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Закону України „Про фізичну 

культуру і спорт” 

3. Розробник 
Програми 

Відділ освіти, молоді 
Реметівської сільської ради 

та спорту Тур’я- 

4. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді 

Реметівської сільської ради 

та спорту Тур’я- 

5. Цільова соціальна 

група населення, 

на задоволення 

якої спрямовано 

реалізацію 

Програми 

Широкий загал населення Тур’я-Реметівської 

сільської ради. Пріоритетні фокусні групи за 

розділами: діти, підлітки та молодь 

8. Термін реалізації 

Програми 

2021 − 2025 роки 

9. Перелік місцевих 

бюджетів, що бе- 

руть участь у 

виконанні заходів 

Програми 

Місцевий бюджет, інші залучені кошти, не 

заборонені законодавством 

10. Загальний обсяг 

фінансових ре- 

сурсів, необхід- 

них для реалі- 

зації Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми 

складає 690.0 тис. грн., у тому числі за роками: 

2021 рік − 138,0 тис. грн.; 

2022 рік − 138,0 тис. грн.; 

2023 рік − 138,0 тис. грн.; 

2024 рік − 138,0 тис. грн.; 
2025 рік - 138,0 тис. грн.. 



 

 
 

План заходів та обсяг фінансування програми 

розвитку фізичної культури і спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 - 2025 роки 

Додаток 

до Програми 

 

 

 

№ 

з/п 

 

Перелік заходів 

програми 

 

Термін 

виконання 

 
Виконавці 

Джерела 

фінансуван 

ня 

Фінанс 

ування 

всього 

Орієнтовні обсяги фінансування по роках, 
тис. грн 

 

2021 

 

2022 

 

2023 

 

2024 

 

2025 

1. Забезпечити умови 

для впровадження 

фізичного 

виховання і 

масового спорту в 

дошкільних, 

загальноосвітніх, 

технічних 

навчальних закладах 

в обсязі не менше 5- 

6 годин рухової 

активності на 

тиждень 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Не 

потребує 

фінансуван 

ня 

      

2. Забезпечити 

залучення до занять 

на пільгових умовах 

фізичною 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Не 

потребує 

фінансуван 

ня 

      



 

 
 

 культурою і 

спортом дітей-сиріт, 

дітей- інвалідів, 

дітей з 

малозабезпечених, 

багатодітних сімей 

         

3.  

Забезпечити 

загальноосвітні 

навчальні заклади 

спортивним 

обладнанням та 

інвентарем 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет, 

інші кошти, 

не 

заборонені 

законодав- 

ством 

150.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

4. Продовжити 

проведення в 

навчальних закладах 

системи 

багатоступеневих 

спортивно - масових 

змагань 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет, 

інші кошти, 

не 

заборонені 

законодав- 

ством 

      

5. Сприяти введенню 

до штатних розписів 

підприємств, 

установ та 

організацій усіх 

форм власності 

посад 

уповноважених осіб 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет 

      



 

 
 

 по роботі з 

молоддю, заняттю 

фізичною 

культурою і 

спортом 

         

6. Залучення 

населення з 

обмеженими 

можливостями до 

систематичних 

занять з фізичної 

культури і спорту 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет, 

інші кошти, 

не 

заборонені 

законодав- 

ством 

      

7. Провести 

інвентаризацію 

спортивних споруд 

та об’єктів на місцях 

з метою визначення 

потреб у їх 

подальшому 

облаштуванні для 

занять інвалідів 

фізичною 

культурою, спортом 

та фізкультурно- 

спортивною 

реабілітацією та 

безперешкодному 

доступу до всіх 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Не 

потребує 

фінансуван 

ня 

      



 

 
 

 спортивних споруд 

для спортсменів та 

глядачів з 

обмеженими 

фізичними 

можливостями 

         

8. Створювати умови 

для підвищення 

фізичної 

підготовленості 

призовної молоді, 

щорічно проводити 

районні спартакіади 

допризовної молоді 

та брати участь в 

обласній. 

2021-2025 Перечин- 

ський 

районний 

територіа- 

льний центр 

комплекту- 

вання та 

соціальної 

підтримки 

(за згодою); 

Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет, 

інші кошти, 

не 

заборонені 

законодав- 

ством 

150.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 

9. Сприяти підготовці 

та забезпечити 

участь команд та 

окремих 

спортсменів 

громади у районних, 

обласних та 

Всеукраїнських 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет 

150.0 30.0 30.0 30.0 30.0 30.0 



 

 
 

 спортивних 

змаганнях з важкої 

атлетики, 

спортивної 

гімнастики, шахів та 

шашок, волейболу, 

баскетболу, 

футболу, міні- 

футболу 

         

10. Сприяти участі 

команд громади у 

районних, обласних 

та Всеукраїнських 

спортивних 

змаганнях з 

олімпійських та не 

олімпійських видів 

спорту та спорту 

ветеранів 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет, 

інші кошти, 

не 

заборонені 

законодав- 

ством 

      

11. Проводити роботу 

спільно з 

громадськими 

організаціями щодо 

залучення 

інвестицій та 

позабюджетних 

коштів на розвиток 

фізичної культури і 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

спільно з 

підприєм- 

ствами, 

установами 

та організа- 

Не потребує 

фінансу- 

вання 

      



 

 
 

 спорту відповідно 

до чинного 

законодавства 

 ціями усіх 

форм 

власності 

       

12. Поновлення 

матеріально - 

технічної бази 

спортивних споруд 

громади та 

забезпечити 

придбання 

спортивного 

інвентаря для занять 

фізичною 

культурою і 

спортом 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту 

Місцевий 

бюджет, 

інші кошти, 

не 

заборонені 

законодав- 

ством 

250.0 50.0 50.0 50.0 50.0 50.0 

13. Забезпечити 

медичне обстеження 

школярів, учасників 

районних, обласних, 

всеукраїнських та 

міжнародних 

змагань 

2021-2025 Відділ 

освіти, 

молоді та 

спорту, 

відділ 

соціального 

захисту 

населення та 

охорони 

здоров’я 

Тур’є- 

Не потребує 

фінансуван 

ня 

      



 

 
 

   Реметівської 

сільської 

ради 

       

 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №75 

 

Про Програму «Спортивний 

майданчик» на 2021-2025 роки 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про фізичну культуру і 

спорт», з метою забезпечення умов для зміцнення здоров’я мешканців 

громади, популяризації здорового способу життя та сприяння ефективній 

реалізації політики у сфері фізичної культури і спорту на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради, розглянувши проєкт Програми «Спортивний 

майданчик» на 2021-2025 роки, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму «Спортивний майданчик» на 2021 – 2025 роки 

(далі – Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити видатки на 

виконання заходів Програми. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту про хід виконання Програми 

інформувати сільську раду щорічно до 25 грудня протягом дії Програми. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.) та першого заступника Тур’є-Реметівського 

сільського голови О.Я. Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 75 

 

ПРОГРАМА 

«Спортивний майданчик» на 2021 – 2025 роки 

1. Загальні положення 

Програма «Спортивний майданчик» на 2021 – 2025 роки (далі – 

Програма) розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про фізичну культуру і спорт», на виконання 

Указу Президента України від 23 червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі 

заходи щодо вдосконалення системи фізичного виховання дітей та молоді у 

навчальних закладах і розвиток у дитячо-юнацького спорту в Україні». 

Однією з пріоритетних перспектив розвитку громади залишається 

туристично-рекреаційна галузь, яка передбачає наявність хорошої 

фізкультурно-спортивної інфраструктури. 

Облаштування спортивних майданчиків сприятиме розширенню 

фізкультурно-спортивної інфраструктури району, створенню належних умов 

для фізичного розвитку різних груп населення, підвищенню рівня їх фізичної 

підготовленості. 

Паспорт Програми наведено у додатку 1 до Програми. Будівництво та 

облаштування спортивних майданчиків наведено у додатку 2 до Програми. 

 

2. Основні завдання і мета Програми 

Основною метою Програми є зміцнення здоров’я населення шляхом 

створення умов для організації занять фізичною культурою та спортом. 

Основними завданнями Програми є: 

створення та вдосконалення необхідних умов для занять фізичною 

культурою та спортом за місцем проживання, у місцях масового відпочинку 

на сучасних тренажерних та ігрових майданчиках зі штучним покриттям; 

сприяння поліпшенню фізичної підготовки населення всіх вікових 

категорій, організації змістовного дозвілля, профілактики правопорушень, 

шкідливих звичок тощо; 

сприяння соціально-економічному розвитку та спортивної 

інфраструктури, утвердження авторитету громади в області, Україні та за її 

межами. 

3. Заходи щодо реалізації Програми: 

Заходи щодо реалізації Програми включають: 

подання до Закарпатської обласної ради та обласної державної 

адміністрації запитів щодо встановлення спортивних майданчиків на 

території сільської ради; 

облаштування фундаментів майданчиків, огорожі, освітлення, 

благоустрою прилеглої території відповідно до визначених технічних вимог; 

визначення стану готовності закладних основ для проведення монтажу 



покриття та встановлення обладнання; 

затвердження місць розташування спортивних майданчиків; 

проведення процедури закупівель штучного покриття та додаткового 

обладнання; 

проведення робіт з монтування штучного покриття та додаткового 

обладнання відповідно до визначених місць розташування спортивних 

майданчиків; 

уведення в експлуатацію збудованого (реконструйованого) 

спортивного об’єкта. 

Щорічний моніторинг та аналіз реалізації Програми проводиться 

згідно із визначеними Програмою термінами. 

 

4. Фінансове забезпечення виконання Програми 

Реалізація Програми проводиться шляхом фінансування відповідно до 

чинного законодавства за рахунок державного бюджету, обласного бюджету, 

сільського бюджету та інших джерел фінансування, не заборонених 

законодавством України. Обсяг фінансування даних заходів протягом дії 

програми визначається в процесі формування бюджету на відповідний 

фінансовийрік і може коригуватись рішенням сесії, з урахуванням загального 

обсягу доходів сільського бюджету. 

Обсяг видатків, необхідних для виконання Програми, визначається 

щороку з урахуванням можливостей сільського бюджету. 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми з державного, обласного та 

сільського бюджетів наведено у таблиці 1. 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми "Спортивний 

майданчик" на 2021-2025 роки 

 

 

Джерела 

фінансування 

2021 

рік, 

тис. грн 

2022 

рік, 

тис.грн. 

2023 

рік, 

тис. грн. 

2024 

рік, 

тис. грн 

2025 

рік, 

тис.грн. 

Всього, 

тис. грн. 

Державний бюджет       

Обласний бюджет 3 900.0 1 300.0 1 300.0 1 300.0 1 300.0 9 100.0 

Сільський бюджет 390.0 130.0 130.0 130.0 130.0 910.0 

 

Всього 
 

42900.0 
 

1430.0 
 

1430.0 
 

1430.0 
 

1430.0 
 

10 010.0 

 

5. Організаційне забезпечення реалізації Програми 

З метою виконання завдань Програми передбачається, що витрати з 

проведення підготовчих робіт, облаштування фундаментів майданчиків, 

огорожі, освітлення, благоустрою прилеглої території відповідно до 



визначених технічних вимог, здійснюються з місцевого бюджету або за 

рахунок інших залучених джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Витрати для придбання, постачання та монтування тренажерів, 

комплектів штучного покриття, додаткового обладнання здійснюватимуться 

за рахунок коштів бюджетів за умови повного виконання робіт, зазначених у 

абзаці першому цього розділу. 

Відповідальність за утримання та експлуатацію облаштованих 

майданчиків та їх використання покладається на балансоутримувачів, 

визначених в установленому порядку. 

Майданчики, облаштовані відповідно до Програми, не підлягають 

відчуженню або перепрофілюванню згідно з Законом України „Про фізичну 

культуру і спорт”. 

Балансоутримувачі збудованих майданчиків забезпечують 

доступність для занять спортом широких верств населення. 

 

6. Очікувані результати реалізації Програми 

 

Виконання Програми дасть можливість: 

Збільшити чисельність населення, залученого до фізкультурно- 

оздоровчої та спортивно-масової діяльності; 

Забезпечити сталий розвиток спортивної інфраструктури, як одного зі 

складових пріоритетів соціально-економічного розвитку краю; 

створення умов для забезпечення проведення змістовного, активно- 

рухового дозвілля дітей і підлітків у населених пунктах громади, особливо у 

період канікул, вільний від навчання час та, як наслідок– зниження рівня 

кримінальної злочинності у молодіжному середовищі; 

зменшити середню кількість днів тимчасової непрацездатності 

населення через хворобу; 

поліпшити стан фізичної культури та фізичного виховання у закладах 

освіти, на підприємствах, за місцем проживання громадян та у місцях 

массового відпочинку населення; 

підвищити рівень фізкультурно-оздоровчої та спортивно-масової 

роботи в соціально-побутовійсфері, серед сільського населення, ветеранів, 

інвалідів; 

підвищити рівень та якість забезпечення населення спортивними 

спорудами; 

збільшити відсоток населення, що займається фізично-оздоровчими 

заняттями відповідно до Державного соціального стандарту у сфері фізичної 

культури і спорту. 

 

7. Координація та контроль за реалізацією Програми 

Координацію заходів та контроль за виконанням  заходів 

передбачених Програмою, здійснюватиме відділ освіти,   молоді   та 

спорту Тур’є-Реметівської сільської ради. 

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



щороку до 25 грудня подавати інформацію про хід реалізації Програми 

управлінню у справах молоді та спорту облдержадміністрації. 

Корегування здійснюється сесією Тур’я-Реметівської сільської ради. 

 

8. Прикінцеві положення 

Внесення змін і доповнень до Програми здійснюється в установленому 

законодавством порядку. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 1 

до Програми 

 

ПАСПОРТ 

Програми «Спортивний майданчик» на 2021 – 2025 роки 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Підстава для розроблення 

Програми 

Закони   України   «Про   фізичну   культуру 

і спорт», «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Указ Президента України від 23 

червня 2009 року № 478/2009 «Про деякі 

заходи щодо вдосконалення системи 

фізичного виховання дітей та молоді у 

навчальних закладах і розвитку дитячо- 

юнацького спорту в Україні», 

3. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

4 Відповідальні виконавці 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

5 Учасники Програми Закарпатська обласна рада, Ужгородська 

районна рада, відділ освіти, молоді та спорту 

6 Термін реалізації Програми 2021 – 2025 роки 

7 Перелік місцевих бюдже- 

тів, які беруть участь у 

виконанні Програми 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської ради 

8 Загальний обсяг фінансо- 

вих ресурсів, необхідних 

для реалізації Програми, 

усього, у тому числі: 

10 010000 грн. 

 Кошти державного бюджету  

 Кошти обласного бюджету 9 100 000 
 Кошти районного бюджету  

 Кошти сільського бюджету 910 000 грн. 
 кошти не бюджетних джерел  

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 



 

 

Будівництво та облаштування спортивних майданчиків. 

Майданчики для ігрових видів спорту зі штучним покриттям 
 

Місце 

розташування 

 

Знаходитиметься на балансі 
 

Кількість спортивних майданчиків (за роками) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Тур’я-Полянська гімназія Відділ освіти, молоді та спорту  
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Тур’я-Бистрянська гімназія Відділ освіти, молоді та спорту  
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Тур’я-Пасіцький заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів 

Відділ освіти, молоді та спорту  
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Турицька гімназія Відділ освіти, молоді та спорту  
 

- 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Туричківська гімназія Відділ освіти, молоді та спорту - - - 1 - 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

 
 

Поточний ремонт та облаштування спортивних майданчиків 

зі штучним покриттям 

 
 

Місце 

розташування 

 

Знаходитиметься на балансі 
 

Кількість спортивних майданчиків (за роками) 

2021 2022 2023 2024 2025 

Тур’я-Реметівський заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів 
Відділ освіти, молоді та спорту  

 

1 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

Вільшинківська гімназія Відділ освіти, молоді та спорту  
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

- 

Порошківський заклад загальної середньої 

освіти I-III ступенів 

Відділ освіти, молоді та спорту  
 

- 

 
 

- 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

- 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №76 

 

Про Програму «Обдарована 

дитина» на 2021 - 2025 роки 

 

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

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

освіту», з метою виявлення обдарованих дітей та заохочення їх до творчої 

праці, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А: 

 

1. Затвердити Програму «Обдарована дитина» на 2021 - 2025 роки 

(далі – Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити видатки на 

виконання заходів Програми. 

3. Відділу освіти, молоді та спорту про хід виконання Програми 

інформувати сільську раду щорічно до 25 грудня протягом дії Програми. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.) та першого заступника Тур’є-Реметівського 

сільського голови О.Я. Крупчинську. 

 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 76 

 

ПРОГРАМА 

«Обдарована дитина» на 2021-2025 роки 

 

1. Загальні положення 

Програма «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки (далі Програма) 

розроблена відповідно до Законів України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про загальну середню освіту». 

2. Зміст програми 

Програма роботи з обдарованими дітьми та учнівською молоддю на 

2021-2025 роки «Обдарована дитина» (далі - Програма) спрямована на 

забезпечення формування інтелектуального потенціалу нації шляхом 

створення оптимальних умов для виявлення обдарованої молоді міста та 

надання їй підтримки в розвитку творчого потенціалу, самореалізації 

особистості в сучасному суспільстві, постійного духовного 

самовдосконалення. 

 

3. Мета та основні завдання Програми 

Мета Програми полягає у наданні системної підтримки талановитих 

дітей та обдарованій молоді, формуванні системи виявлення, навчання, 

виховання обдарованої молоді, створенні умов для самореалізації та 

розширенні їх соціально-правових гарантій. 

Основні завдання Програми: 

- створення ефективної, дієвої системи виявлення та розвитку 

обдарованих дітей та молоді; 

- відстеження досягнень учнів за програмою моніторингу освітньої 

системи; 

- оновлення змісту та форм роботи щодо створення особистісно - 

орієнтованої системи роботи з обдарованими дітьми та молоддю; 

- впровадження новітніх інноваційних технологій навчання і виховання 

обдарованих дітей та молоді; 

- формування та підвищення рівня ключових компетенцій професійного 

педагога, який працює з обдарованими дітьми та молоддю; 

- розширення міжнародних зв’язків з освітянськими та дитячими 

організаціями; 

- забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих дітей та 

молоді, створення системи їх морального та матеріального заохочення; 

- стимулювати творчого самовдосконалення дітей та учнівської молоді, 

підтримка обдарованих учнів-призерів та учасників мистецьких, 

інтелектуальних, творчих конкурсів, олімпіад, конкурсів МАН, спортивних 

змагань обласних та Всеукраїнських рівнів; 



- підвищення інтересу до участі учнівської молоді в шкільному 

самоврядуванні та налагодження зв’язків з органами місцевого 

самоврядування; 

- консолідація зусиль державних, громадських установ міста, 

спрямованих на виховання творчої молоді, здатної до прийняття життєво 

важливих рішень. 

 

4. Очікувані результати 

Виконання основних завдань і заходів Програми забезпечить: 

- розробку і впровадження нового механізму пошуку і відбору 

обдарованих дітей та молоді; 

- оновлення змісту та створення особистісно-орієнтованої системи 

роботи з обдарованими дітьми та молоддю; 

впровадження сучасних педагогічних технологій навчання і виховання 

обдарованих дітей та молоді; 

- підвищення рівня професійної компетенції педагогів, що працюють із 

обдарованими дітьми та молоддю; 

- забезпечення соціально-правових гарантій обдарованих дітей та 

молоді, 

- створення системи їх морального і матеріального заохочення до 

науково-дослідницької діяльності; 

- розширення інформаційно-аналітичного банку даних «Обдарована 

дитина»; 

- підвищення інтелектуального рівня населення. 

 

5. Фінансування 

Фінансування проводиться за рахунок коштів бюджету Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

«Обдарована дитина» на 2021-2025 роки 
 

 
 

 
. 

Ініціатор розроблення 

Програми 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
. 

Назва розпорядчого 

документа при розробленні 

Програми 

Закони України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», 

Бюджетний Кодекс України, Наказ Міністерства 

фінансів України від 14.09.2010 N 1026 

 
. 

Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
. 

Відповідальні виконавці 

Програми 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
. 

Учасники Програми Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
. 

Термін реалізації Програми 2021-2025 рік 

 
. 

Перелік бюджетів, які беруть 
участь у виконанні Програми 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
. 

Орієнтований обсяг 

фінансування Програми, 

усього 100,0 тис грн., в т.ч.: 

2021 рік – 20,0 тис грн. 

2022 рік – 20,0 тис грн. 

2023 рік – 20,0 тис грн. 

2024 рік – 20,0 тис грн. 

2025 рік – 20,0 тис грн 

 



Додаток 

до Програми «Обдарована дитина» 

на 2021-2025 роки Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
 

Заходи 

до Програми «Обдарована дитина» 

на 2021 - 2025 рік Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

№ 

п/п 

Зміст заходів Термін 

виконання 

Відповідальні за 

виконання 

1 Проведення нагородження учнів 

громади - переможців обласних 

етапів олімпіад з базових 

дисциплін, конкурсів, МАН 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

2 Визначення учнів для 

встановлення стипендій 

сільського голови 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

3 Проведення конкурсу на кращу 

модель шкільного 

самоврядування в школах 

громади 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

4 Проведення конкурсу учнівської 

молоді "Лідер року" серед учнів 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

5 Проведення конкурсу учнівської 

молоді "Випускник року" серед 

учнів Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

6 Забезпечення участі у 

Міжнародній Програмі 

поріднених міст: 

-школярів та педагогічних 

працівників; 

-творчих колективів закладів 

освіти, культури 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 



7 Забезпечення проведення 

персональних авторських 

виставок, програм, концертів, 

робіт обдарованих дітей та 

талановитої молоді, 

авторських концертів 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

8 Забезпечення створення 

матеріальної бази для роботи 

товариства Малої Академії Наук 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

9 Підтримка лідерів учнівського 

самоврядування закладів 

загальної середньої освіти Тур’є- 

Реметівської сільської ради, 

придбання футболок та іншої 

атрибутики 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

10 Надання організаційної та 

фінансової допомоги творчим 

колективам, обдарованій молоді 

для участі у міжнародних, 

всеукраїнських, обласних та 

районних конкурсах і фестивалях 

2021-2025рік Відділ освіти, молоді та 

спорту 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 77 

 

Про Програму фінансової підтримки 

започаткування у с. Тур’ї Ремети 

міжнародного фольклорного фестивалю- 

конкурсу «Стежками Федора Фекети» 

на 2021 – 2023 роки 

 
 

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

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

метою започаткування міжнародного фольклорного фестивалю «Стежками 

Федора Фекети» на території сільської ради, популяризації легендарної 

особистості листоноші Федора Фекети, об’єднання та залучення молоді до 

розвитку історико-культурної спадщини краю, створення умов для 

збільшення потоку туристів та розвитку туристичного бізнесу на території 

громади, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки започаткування у с. 

Тур’ї Ремети міжнародного фольклорного фестивалю-конкурсу «Стежками 

Федора Фекети» на 2021 – 2023 роки (далі – Програма), що додається. 

 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.) та першого заступника Тур’є-Реметівського 

сільського голови О.Я. Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на 

фінансування заходів Програми. 



Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 77 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки започаткування у с. Тур’ї Ремети міжнародного 

фольклорного фестивалю - конкурсу 

«Стежками Федора Фекети» на 2021 – 2023 роки 

 

І. Загальні положення 

В мальовничому куточку Закарпаття, у підніжжі полонини Руної в 

Турянській долині, на перехресті доріг розташоване село Тур’ї Ремети. Це 

село знане своєю цікавою історією (іподром, де в давнину аристократи з 

усієї Європи приїжджали на відпочинок, чавунно-ливарний завод, який 

працював у 1830-1870-х роках). Село є відомим на всю Україну, саме тут 

знаходиться унікальна локальна гастрономія – „жаб’ячі лапки”. Відомим є 

флористичний заказник – урочище Розтоки де ростуть найвищі дерева 

України дугласії зеленої та модрини. Поблизу населеного пункту 

розташовані такі потужні туристичні бази, як Лумшори, Зелена садиба та 

Воєводино. Однак, родзинкою с. Тур’ї Ремети є його легендарний земляк – 

листоноша Федор Фекета. Єдиний барельєф у світі листоноші Федору 

Фекеті встановлений у с. Тур’ї Ремети на православному храмі XVII 

століття, а поруч з церквою – могила Еліс Віндзор. Є припущення, що вона 

походила з королівського роду Віндзорів. 

Село є культурним осередком Турянської долини, багате народною 

культурною спадщиною, традиціями. Тут діють два знамениті зразкові 

дитячі фольклорні ансамблі „Турянська долина” та „Родина”, які на даний 

час є лауреатами міжнародних та Всеукраїнських конкурсів. У селі 

проживають етнічні словаки, лемки, руснаки. Тому, доцільною є ідея 

започаткувати в Тур’їх Реметах міжнародний фестиваль-конкурс 

фольклорної творчості „Стежками Федора Фекети”. 

Завдання, на вирішення яких спрямована Програма, це насамперед 

виховання сьогоденного та майбутніх поколінь шляхом поєднання новітніх 

технологій та здобутків українського народу, його традицій, через мову 

народної пісні та танцю, відродження та популяризації народного 

мистецтва, формування національної свідомості підростаючого покоління. 

 

ІІ. Нормативне забезпечення 

Нормативно-правовими актами, на яких ґрунтується Програма, є Закони 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, „Про культуру”. 

 
 

ІІІ. Мета Програми 

Головною метою Програми є започаткування міжнародного 

фольклорного фестивалю-конкурсу на території сільської ради, 



популяризація історичних місць села Тур’ї Ремети та легендарного 

листоноші Федора Фекети, об’єднання і залучення молоді до розвитку 

історико-культурної спадщини Турянської долини, створення умов для 

збільшення потоку туристів та розвитку туристичного бізнесу на території 

громади. 

IV. Основні завдання Програми 

Допомога у фінансуванні для започаткування міжнародного 

фольклорного фестивалю-конкурсу „Стежками Федора Фекети” з метою 

втілення основних завдань, а саме: 

1. Популяризація історичних місць та особистостей: 

- виготовлення та продаж сувенірів (з зображенням листоноші Федора 

Фекети), виробів ручної роботи, вишивки, гончарства та біжутерії; 

- майстер-класи, розіграші; 

- кулінарні шедеври Турянської долини (страви на вогні, бограч, 

запечена форель, куліш, жаб’ячі лапки, паленка-сливовиця, тощо). 

2. Виявлення творчо обдарованих молодих людей: 

- фестиваль-конкурс буде проходити у два тури; 

- у трьох вікових категоріях та номінаціях - вокал (соло, дуети, тріо та 

колективи), фольклорні інструментальні колективи та солісти, хореографія, 

художнє слово; 

- Гала - концерт, нагородження учасників. 

3. Налагодження комунікації між активною молоддю співдружніх 

країн в поєднанні з популяризацією історичної спадщини. 

Географія проєкту – Закарпатська область, Львівська область, 

Словаччина, Польща, Угорщина (в майбутньому з стрімким розширенням 

географії проекту). 

V. Очікуванні результати 

1. Популяризація історії та легендарних історичних особистостей 

краю, залучення більшої кількості туристів. 

2. Популяризація історико-культурної спадщини краю серед молоді, 

залучення більшої кількості підростаючого покоління до участі в проєкті. 

3. Виявлення талантів серед молоді. 

4. Сприяння подальшому успішному розвитку туризму на території 

сільської ради. 

VI. Фінансове забезпечення 

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за 

рахунок коштів бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради та інших 

коштів, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування 

програми – 525,0 тис. грн. (п’ятсот двадцять п’ять тисяч) гривень на 2021 - 

2023 роки. 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 

до Програми 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми 

фінансової підтримки започаткування міжнародного фольклорного 
фестивалю-конкурсу „Стежками Федора Фекети” 

на 2021 - 2023 роки 

 
№ 

з/п 

Найменування витрат Виконавці Термін виконання (рік), 

обсяги фінансування 

(тис.грн.) 

Кошти 

бюджету 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

1. Людські ресурси: заробітна 

плата співробітників, в т.ч. за 

посадами 

10 осіб 30,0 30,0 30,0 Сільський бюд- 

жет, кошти, не 

заборонені 

законодавством 

2. Запрошення на фестиваль 

популярних співаків, 

колективів 

Відділ 

культури та 

туризму 

сільської ради 

30,0 30,0 30,0 Сільський бюд- 

жет, кошти, не 

заборонені 

законодавством 

3. Транспортні витрати (поїздки) Міжнародні 

та місцеві 

перевізники 

30,0 30,0 30,0 Сільський бюд- 

жет, кошти, не 

заборонені 
законодавством 

4. Обладнання та витратні 

матеріали (меблі, комп’ютерна 

техніка, обладнання, 

інструменти, витратні 

матеріали, запчастини, 

рекламна продукція, тощо) 

Відділ 

культури та 

туризму 

сільської ради 

40,0 40,0 40,0 Сільський бюд- 

жет, кошти, не 

заборонені 

законодавством 

5. Утримання офісу проекту, 

витрати на автомобіль, оренда 

офісу, витратні офісні 

матеріали, телекомунікаційні 

та комунальні послуги 

Відділ 

культури та 

туризму 

сільської ради 

5,0 5,0 5,0 Сільський бюд- 

жет, кошти, не 

заборонені 

законодавством 

6. Послуги та інші витрати: 

публікації, фінансові та 

банківські послуги 

Відділ 

культури та 

туризму 

сільської ради 

8,0 8,0 8,0 Сільський бюд- 

жет, кошти, не 

заборонені 

законодавством 

7. Розробка проєктно- 

кошторисної документації; 

- технічний нагляд; 
- будівельні роботи 

Відділ 

культури та 

туризму 

сільської ради 

2,0 

 

5,0 
25,0 

2,0 

 

5,0 
25,0 

2,0 

 

5,0 
25,0 

Сільський бюд- 

жет, кошти, не 

заборонені 

законодавством 

8. Проведення роботи спільно з 

громадськими організаціями 

щодо залучення інвестицій та 

позабюджетних коштів на 

розвиток фольклорного фести- 

валю-конкурсу відповідно до 

Відділ 

культури та 

туризму 

сільської ради 

Не 

потре- 

бує 

фінан- 

су- 

вання 

 Не 

потре 

-бує 

фінан 

-су- 

вання 

 



 чинного законодавства      

9. Забезпечення залучення до 

участі у проведенні 

фестивалю дітей-сиріт, дітей з 

обмеженими можливостями, 

дітей з багатодітних та 

малозабезпечених сімей 

Відділ 

культури та 

туризму 

сільської ради 

Не 

потре- 

бує 

фінан- 

су- 

вання 

 Не 

потре 

-бує 

фінан 

-су- 
вання 

 

ВСЬОГО: 525,0  

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 

 



ПАСПОРТ 

Програми фінансової підтримки започаткування у с.Тур’ї Ремети 

міжнародного фольклорного фестивалю-конкурсу „Стежками Федора 

Фекети” на 2021 - 2023 роки 

 

1. Ініціатор 

розроблення 

Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Підстава для роз- 

роблення 

Програми 

Закони України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, „Про культуру” 

3. Розробник 
Програми 

Тур’є-Реметівська дитяча школа мистецтв 

4. Відповідальний 

виконавець 

Програми 

Відділ культури та туризму Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

5. Цільова соціальна 

група населення, 

на задоволення 

якої спрямовано 

реалізацію 

Програми 

Широкий загал населення Тур’є-Реметівської 

сільської ради. Пріоритетні фокусні групи за 

розділами: діти, підлітки та молодь 

6. Термін реалізації 
Програми 

2021 - 2023 роки 

7. Перелік місцевих 

бюджетів, що бе- 

руть участь у 

виконанні заходів 

Програми 

Місцевий бюджет, інші залучені кошти, не 

заборонені законодавством 

8. Загальний обсяг 

фінансових ре- 

сурсів, необхід- 

них для реалі- 

зації Програми 

Загальний обсяг фінансування Програми 

складає 525,0 тис. грн., у тому числі за роками: 

2021 рік − 175,0 тис. грн.; 

2022 рік − 175,0 тис. грн.; 

2023 рік − 175,0 тис. грн. 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №78 

Програма підтримки військовослужбовців, 

зарахованих для проходження служби в 

Збройних Силах України за контрактом 

та їх сімей на 2021 -2022 роки 

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

місцеве самоврядування в Україні», з метою підтримки 

військовослужбовців, зарахованих для проходження служби в ЗСУ, взявши 

до уваги звернення Перечинського районного центру комплектування та 

соціальної підтримки щодо підтримки військовослужбовців Збройних Сил 

України, які зараховані для проходження служби за контрактом, призвані на 

строкову військову службу та членів їх сімей, з митою збільшення рівня 

мотивації громадян для вступу на військову службу, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Програму підтримки військовослужбовців, зарахованих 

для проходження служби в Збройних Силах України за контрактом та членів 

їх сімей на 2021 – 2022 роки (додаток №1). 

2. Затвердити Положення про комісію з розгляду питань надання 

одноразової матеріальної допомоги військовослужбовцям, зарахованих для 

проходження служби в Збройних Силах України за контрактом та членам їх 

сімей на 2021 – 2022 роки (додаток №2). 

3. Рекомендувати Перечинському районному військовому комісаріату 

надавати списки військовослужбовців, зарахованих для проходження 

служби в Збройних Силах України за контрактом та членів їх сімей, 

відповідно до програми. 

4. Районному військовому комісаріату, як розробнику програми, 

узагальнювати хід виконання програми згідно встановлених термінів та 

інформувати районну державну адміністрацію та районну раду у IV кварталі 

кожного року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

регламенту (голова постійної комісії – Яцик О. Д.) та заступника Тур’є- 

Реметівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів 

ради В.І. Король. 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток №1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 78 

 
 

ПРОГРАМА 

підтримки військовослужбовців, зарахованих для проходження служби 

в Збройних Силах України за контрактом та їх сімей на 2021 -2022 роки 

 

Програма щодо підтримки військовослужбовців, зарахованих для 

проходження служби в Збройних Силах України за контрактом та членів їх 

сімей у 2021 -2022 роках (далі – Програма) – розроблена з метою збільшення 

рівня мотивації громадян для вступу на військову службу. У рамках 

Програми передбачається надання одноразової грошової матеріальної 

допомоги особам зарахованим для проходження військової служби за 

контрактом та призваних до бойових частин на виконання завдань в зоні 

операції об’єднаних сил, що підлягають призову на строкову військову 

службу, та членів їх сімей, (які ведуть спільне домогосподарство, мати, 

батько). 

 

1. Загальні положення 

1.1. На сьогоднішній день першочерговим є питання виконання з 

відбору та прийняття громадян для проходження служби за контрактом, до 

бойових частин в зоні ООС, які підлягають призову на строкову військову 

службу, резервістів, які підлягають призову на навчальні збори, 

військовозобов’язаних, що підписують контракт щодо проходження служби 

у військовому резерві, які визначені Президентом України – Верховним 

Головнокомандувачем Збройних Сил України та Міністерством оборони 

України, а також проведення ряду заходів з метою популяризації військової 

служби за контрактом. В умовах проведення в Україні ООС виникає гостра 

необхідність щодо комплектування бойових військових частин Збройних 

Сил України військовослужбовцями військової служби за контрактом. 

 

2. Мета та основні завдання 

2.1. Метою Програми є матеріально-фінансове заохочення громадян, 

військовослужбовців Збройних Сил України, які в 2021 -2022 роках 

погодились нести військову службу за контрактом та призвані до бойових 

частин і виконують завдання в зоні ООС, які підлягають призову на 

строкову військову службу та членів їх сімей, з метою збільшення їх рівня 

мотивації громадян для вступу на військову службу Збройних Сил України.. 

2.2. Передбачити на виконання Програми згідно додатку № 1. 

 

3. Очікувані результати 

3.1. Кількісне збільшення мотивованих громадян для вступу на військову 

службу Збройних Сил України. 



3.2. Посилання для соціального захисту військовослужбовців та 

підвищення іміджу військової служби Збройних Сил України. 

3.3. За Програмою передбачається надання одноразової грошової 

матеріальної допомоги в розмірі: 

5 тис. гривень громадянам – жителям проживаючим на території 

сільської ради які зараховані у 2021 – 2022 роках на військову службу за 

контрактом до лав Збройних Сил України, та призвані до бойових частин і 

виконують завдання в зоні ООС; 

3 тис. гривень громадянам – жителям району, які призвані у 2021 – 2022 

роках на строкову військову службу до лав Збройних Сил України; 

 

4. Джерела фінансування 

Реалізація основних завдань програми буде здійснюватися за рахунок: 

- коштів, місцевого бюджету; 

- власних коштів підприємств і населення; 

- інших джерел, не заборонених чинним законодавством України, згідно 

списків військовослужбовців військової служби наданих 

Перечинським районним територіальним центром комплектування та 

соціальної підтримки (згідно додатку № 2). 

 

5. Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію виконання Програми здійснює Тур’є-Реметівська сільська 

рада. 

Основними формами контролю за реалізацію заходів, передбачених 

програмою є: 

- рішення Тур’є-Реметівської сільської ради про встановлення контролю 

за ходом реалізації програми; 

- залучення засобів масової інформації для висвітлення ходу реалізації 

програми, виявлення проблем та недоліків. 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток № 1 

до Програми 

 

 

Надання одноразової грошової допомоги для покращення 

матеріального становища військовослужбовців, зарахованих для 

проходження служби в Збройних Силах України за контрактом та 

членів їх сімей на 2021 -2022 роки 

 
№ 

з/ 

п 

Зміст заходу Кількість 

військово 

службовців 

Витрати 

всього 

(тис.грн.) 

Джерела 

фінансування 

 

Виконавці 

2021 
рік 

2022 
рік 

2021 
рік 

2022 
рік 

1 Забезпечити виплату 

одноразової грошової 

допомоги 

військовослужбовцям 

(членам їх сімей), які 

уклали контракт ЗСУ 

та призвані до бойових 

частин і виконують 

завдання в зоні ООС з 

2021 року 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

15 

 

 

 

 

75 

 

 

 

 

75 

Сільська рада, 

кошти 

підприємства, 

установ та 

організацій, інші 

не заборонені 

законодавством 

джерела. 

Сільська рада, 

кошти 

підприємства, 

установ та 

організацій, інші 

не заборонені 

законодавством 

джерела. 

 

Разом: 

 

30 

 

150 

2 Забезпечити виплату 

одноразової грошової 

допомоги 

військовослужбовцям 

(членам їх сімей), які 

призвані на строкову 

військову службу ЗСУ 

з 2021 року 

 

 

 

10 

 

 

 

10 

 

 

 

30 

 

 

 

30 

Сільська рада, 

кошти 

підприємства, 

установ та 

організацій, інші 

не заборонені 

законодавством 

джерела. 

Сільська рада, 

кошти 

підприємства, 

установ та 

організацій, інші 

не заборонені 

законодавством 

джерела. 

 

Разом: 
 

20 
 

60 

 

Всього на виконання програми: 

 

210 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток № 2 

до Програми 

 

 

 

 
 

СПИСОК 

військовослужбовців, зарахованих для проходження служби 

в Збройних Силах України 

та членів їх сімей на 2021 -2022 

 
 

№ 

з/ 

п 

 

Прізвище, ім’я по- 

батькові 

військовослужбов 

ця 

 

Адреса 

реєстрації 

місця 

проживанн 

я 

Наказ 

військов 

ої 

частини 

про 

укладанн 

я 

контракт 

у 

Серія та 

номер 

паспорту 

одержувач 

а 

допомоги 

 

Ідентифікаційни 

й номер 

 

Рахуно 

к в 

банку 

1       

2       

3       

 

 
 

№ 

з/ 

п 

 

Прізвище, ім’я по- 

батькові 

військовослужбов 

ця 

 

Адреса 

реєстрації 

місця 

проживан 

ня 

Наказ 

військової 

частини 

про 

зарахуван 

ня на 

строкову 

військову 

службу в 
ЗСУ 

Серія та 

номер 

паспорту 

одержува 

ча 

допомоги 

 

Ідентифікаційн 

ий номер 

 

Рахуно 

к в 

банку 

1       

2       

3       

 

 

 

 

 

 
Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

Додаток №2 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 78 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з розгляду питань надання одноразової грошової допомоги 

військовослужбовцям, зарахованих для проходження служби в 

Збройних Силах України за контрактом та членів їх сімей на 2021 -2022 

роки 

 

Районна комісія з розгляду питань надання одноразової грошової 

допомоги особам, які в 2021 – 2022 роках: зараховані для проходження 

служби за контрактом, призвані на строкову службу та членам їх сімей (далі 

– Комісія) у своїй діяльності керується: Конституцією України, Законами 

України «Про військовий обов’язок і військову службу», «Про мобілізаційну 

підготовку та мобілізацію», «Про оборону України», Указу Президента 

України «Про часткову мобілізацію» та інших законодавчих і нормативно- 

правових активів з питань підготовки громадян України до захисту 

Вітчизни, забезпечення особовим складом Збройних Сил України (далі – 

ЗСУ), інших утворених відповідно до законів України військових 

формувань. 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Положення про порядок надання підтримки військовослужбовцям 

ЗСУ, які у 2021 - 20222 роках зараховані для проходження служби за 

контрактом, призвані на строкову військову службу (далі – Положення) 

визначає механізм, порядок та умови надання одноразової грошової 

допомоги (далі – грошова допомога) військовослужбовцям ЗСУ, як однієї з 

форм надання соціальних послуг окремим категоріям населення району. 

1.2. Комісія – є дорадчим, консультативним та спостережним органом. 

1.3. Персональний склад Комісії затверджується розпорядженням 

голови Тур’є-Реметівської сільської ради. 

1.4. Склад районної комісії формується з представників: 

- Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- фінансового управління Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- районного центру комплектування (за згодою); 

- центру надання допомоги учасникам ООС (за згодою); 

- управління праці та соціального захисту населення Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

1.5. Комісія проводить засідання по мірі надходження заяв. 

1.6. Основним завданням діяльності Комісії є надання одноразової 

грошової допомоги особам (військовослужбовцям ЗСУ), які у 2021 -2022 

роках зараховані для проходження служби за контрактом, призвані на 

строкову військову службу, Кошти для надання одноразової грошової 

допомоги надаються починаючи з моменту фінансування даної Програми та 



 

виплачують одноразово. 

1.7. Грошова допомога надається: 

- згідно розпорядженням голови Тур’є-Реметівської сільської ради, 

виданого на підставі рішення комісії з питань надання адресної грошової 

допомоги окремим категоріям громадян (членам їх сімей). 

1.8. Грошова допомога є безповоротною допомогою, яка надається 

окремим громадян (членам їх сімей), особам (військовослужбовцям ЗСУ), 

які в 2021 - 2022 роках. 

- зараховані для проходження служби за контрактом, які призвані на 

строкову військову службу за рахунок коштів районного бюджету, бюджетів 

сільських рад, коштів підприємців, установ та організацій, інших 

незаборонених законодавством джерел. 

1.9. У положенні терміни вживаються у наступному значенні: 

- окремих категоріях громадян (члена їх сімей) – це особи 

(військовослужбовці ЗСУ), які в 2021 – 2022 роках; 

- зараховані для проходження служби за контрактом, які призвані на 

строкову військову службу, відповідно до Закону України «Про свободу 

пересування і вільний вибір місця проживання» (які зареєстровані та 

практично проживають у районі члени їх сімей – громадяни, які 

перебувають у шлюбі, батьки, діти, дружина або чоловік, які ведуть спільне 

домогосподарство; 

- домогосподарство – сукупність мешканців (або один мешканець), які 

спільно проживають в одному житловому приміщенні (або його частині), 

перебувають у родинних стосунках або стосунках свояцтва (не перебувають 

у будь-який з цих стосунків або перебувають і в тих і в інших стосунках), 

ведуть спільне господарство, спільно користуються комунальними 

послугами і послугами з утримування будинків і споруд та прибудинкових 

територій які повністю або частково об’єднують та витрачають кошти на 

оплату вартості цих послуг; 

- грошова допомога – це форма соціальної допомоги, яка надається 

персонально та безпосередньо окремим категоріям громадян (членам їх 

сімей), особам (військовослужбовцям ЗСУ), які в 2021 - 2022 роках 

зараховані для проходження служби за контрактом, які призвані на строкову 

військову службу. 

 

2. ГРОШОВА ДОПОМОГА 

2.1. Отримувачами грошової допомоги можуть бути: 

Громадяни жіночої або чоловічої статі, які у 2021 – 2022 роках 

зараховані на проходження служби за контрактом, які призвані на строкову 

військову службу, які проживають на території Тур’є-Реметівської громади. 

У разі звернення громадян, які уклали контракт на проходження 

військової служби через членів їх сімей – члени сімей за нотаріально 

завіреним дорученням. 

У разі загибелі військовослужбовця, що в 2021 - 2022 роках зараховані 

для проходження служби за контрактом, які проходили строкову військову 



 

службу, які ще не отримували допомогу, яка передбачена цим положенням – 

отримують допомогу члени їх сімей за наявністю свідоцтва про смерть. 

2.2. Порядок надання одноразової грошової допомоги: 

2.2.1. Грошова допомога передбачена цим Положенням не носить 

постійного характеру, а є додатковою до існуючого доходу і може надатися 

жителям району (членам їх сімей) не більше одного разу, за умови надання 

відповідних документів поданих у 2021 – 2022 роках. 

2.2.2. Для отримання допомоги до управління праці та соціального 

захисту населення райдержадміністрації подають такі документи: 

а) особи, які зараховані на строкову військову службу: 

- особиста заява на ім’я голови Тур’є-Реметівсьої сільської ради; 

- копія паспорта особи (1,2 та сторінка реєстрації); 

- копія ідентифікаційного номера особи; 

- витяг з наказу командира військової частини про зарахування особи 

для проходження строкової військової служби; 

- розрахунковий рахунок одержувача коштів; 

б) особи які зараховані на військову службу за контрактом: 

- особиста заява на ім’я голови Тур’є-Реметівсьої сільської ради; 

- копія паспорта особи (1,2 та сторінка реєстрації); 

- копія ідентифікаційного номера особи; 

- копія контракту про зарахування на військову службу; 

- витяг з наказу командира військової частини про зарахування особи 

для проходження строкової військової служби за контрактом; 

- розрахунковий рахунок одержувача коштів; 

У разі звернення разі звернення їх сімей до вищевикладених документів 

надається: 

- довідка про склад сім’ї; 

- документ підтверджуючий родинний зв’язок (акт обстеження 

побутових умов, що підтверджує факт ведення соціального господарства). 

У разі отримання грошової допомоги членам сім’ї на 

військовослужбовця, що проходив службу, які в 2021 – 2022 роках 

зараховані для проходження служби за контрактом, які призвані на строкову 

військову службу, який ще не отримував допомогу, яка передбачена цим 

Положенням, у разі його загибелі – до вищевикладених документів 

додається свідоцтво про смерть. 

2.2.3. Підставою для розгляду питання Тур’є-Реметівської сільської 

ради, про надання грошової допомоги є: 

- заява громадянина на ім’я голови Тур’є-Реметівської сільської ради зі 

списками та проханням від військового комісара паро надання грошової 

допомоги, ксерокопія паспорту, ксерокопія ідентифікаційного номеру, 

номер особового розрахункового рахунку та реквізити банку, в який 

перерахувати кошти. 

2.2.4. Підставою для надання грошової допомоги, у разі звернення їх 

сімей є: 

- заява громадянина на ім’я голови Тур’є-Реметівської сільської ради зі 



 

списками та проханнями від Перечинського територіального центру 

комплектування та соціальної підтримки про надання грошової 

допомоги,ксерокопія паспорту, ксерокопія ідентифікаційного номеру, номер 

особового розрахунку та реквізити банку, в який перерахувати кошти, 

нотаріально завірене доручення, довідку про склад сім’ї, документ який 

підтверджує родинний зв’язок (акт обстеження побутових умов, що 

підтверджує факт ведення суспільного домогосподарства). 

2.2.5. Підставою для отримання грошової допомоги членам сім’ї на 

військовослужбовця, які в 2021 – 2022 роках проходили службу за 

контрактом, які проходили строкову військову службу, які ще не 

отримували допомогу, яка передбачена цим Положенням, у разі його 

загибелі, є заява громадянина на ім’я голови Тур’є-Реметівської сільської 

ради зі списками та проханням військового комісара Перечинського 

районного територіального центру комплектування та соціальної підтримки 

про надання грошової допомоги, з ксерокопією паспорту, ксерокопія 

ідентифікаційного номеру, номер особового розрахункового рахунку та 

реквізити банку, на який перерахувати кошти, нотаріально завірене 

доручення, довідку про склад сім’ї, документ який підтверджує родинний 

зв’язок, копія свідоцтва про смерть. 

На підставі поданих документів районним територіальним центром 

комплектування та соціальної підтримки формується список 

військовослужбовців військової служби за контрактом або список осіб, 

призваних на строкову військову службу (згідно додатку до Положення), 

який разом з документами подається голові райдержадміністрації для 

розгляду і після відповідної резолюції матеріали передаються на розгляд 

комісії. 

2.3. Порядок розгляду заяв про надання грошової допомоги: 

- перевірені документи передаються на розгляд комісії. 

- пропозиції комісії про надання грошової допомоги, або відмову 

оформляються секретарем комісії протоколом, який є підставою для 

підготовки проєкту розпорядження голови райдержадміністрації; 

- проєкт розпорядження голови Тур’є-Реметівської сільської ради про 

надання грошової допомоги готує управління праці та соціального захисту 

населення Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Виплата грошової допомоги здійснюється через відділення банку 

обраного заявником. 

2.4. Комісія зобов’язана в місячний термін, з дня одержання заяви та 

документів, розглянути заяву про надання грошової допомоги або відмову, 

та внести відповідні пропозиції. 

2.5. Рішення про надання або відмову з надання грошової допомоги 

приймається комісією та оформляється протоколом. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 79 

 

Про Програму розвитку та удосконалення 

цивільного захисту Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 – 2023 роки 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», Кодексу цивільного захисту України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 25 січня 2017 року № 61-р 

«Про схвалення Стратегії реформування системи Державної служби України 

з надзвичайних ситуацій», Тур’є-Реметівськасільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту 

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

що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити видатки на 

виконання заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії - Лоскій І.І.) та заступника Тур’є-Реметівського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.І. Король. 

 
 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 79 

 
 

ПРОГРАМА 

розвитку та удосконалення цивільного захисту 

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

Вступ 
 

Програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Тур’є- 

Реметівської сільської громади на 2021 – 2023 роки (далі – Програма) 

розроблено на основі реалізації завдань, визначених Законом України від 7 

червня 2012 року № 4909-VІ «Про загальнодержавну цільову програму 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру», Кодексом цивільного захисту України, та на 

виконання розпорядження обласної державної адміністрації № 320 від 

23.06.2020 року Про «Програму забезпечення пожежної та техногенної 

безпеки на території Закарпатської області на 2021-2023 роки», 

затвердженоїрішенням дванадцятої сесіїVІІ скликання Закарпатської 

обласної ради від 01 жовтня 2020 року № 1183. 

Основним принципом Програми є дотримання загальнодержавних 

інтересів, що досягаються шляхом формування системи взаємоузгоджених 

заходів органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування на 

загальнодержавному, регіональному і місцевому рівнях, спрямованих на 

розв’язання проблеми ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій і пожеж, їх 

попередження, охорону життя і здоров’я людей. 
 

1. Загальні положення Програми 

 

Розробці цієї Програми передував аналіз таких напрямів: розвитку 

цивільного захисту, пожежної безпеки, запобігання і реагування на 

надзвичайні ситуації, аварійно-рятувального обслуговування, який 

здійснювався через вивчення стану справ на території Тур’є- 

Реметівської сільської громади та виявлення проблем. 

На основі проведеного аналізу висвітлено проблемні питання та 

недоліки, які можуть бути вирішені за участі органів державної влади і 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм 

власності, виходячи із наявних матеріально-технічних, трудових ресурсів та 

фінансових можливостей. 

Програма – це узгоджений за ресурсами, виконавцями і термінами 

реалізації комплекс заходів, виконання яких передбачається з таким 

ступенем деталізації, який вважається доцільним з урахуванням 

пріоритетних напрямів розвитку і спрямованих на створення правових, 



 

фінансових, економічних, організаційно-господарських та інших умов 

розвитку системи цивільного захисту, забезпечення пожежної безпеки, 

запобігання і реагування на надзвичайні ситуації. 

Паспорт   Програми розвитку   та   удосконалення   цивільного 

захисту Тур’є-Реметівської сільської громади наведений у додатку 1 до 

Програми. 
 

2. Визначення проблем, на вирішення яких спрямовано Програму 

 

Актуальність проблеми забезпечення техногенної та природної 

безпеки населення і територій зумовлена тенденцією зростання кількості 

пожеж, які наносять шкоду населенню і територіям, збитки господарському 

комплексу. 

Матеріально-технічне оснащення органів управління та сил 

цивільного захисту на даний час не відповідає сучасним вимогам. З 4 

одиниць техніки, якою оснащено підрозділ оперативно-рятувальної служби 

ДСНС в районі, 2 експлуатуються понад 30 років, 1 експлуатується понад 14 

років та 1 експлуатується 4 роки. Наявність сучасних видів техніки та 

засобів оперативного реагування становить 25 відсотків. 

Стан протипожежного водопостачання у населених пунктах потребує 

покращення. Від необхідної кількості та справності джерел протипожежного 

водопостачання залежить своєчасне оперативне реагування на пожежі та 

інші надзвичайні ситуації і події, можливість уникнути людських жертв і 

значних матеріальних збитків. Відсутність справних джерел 

протипожежного водопостачання призводить до того, що понад 45 відсотків 

пожеж ліквідовується із залученням додаткових сил та засобів, а це збільшує 

масштаб пожежі, час та фінансові витрати на її ліквідацію. 

Зазначені проблеми вимагають необхідності формування інших 

підходів до заходів протидії аваріям, катастрофам, негативним природним 

умовам на рівні комплексного підходу до наявних форм і методів 

забезпечення безпеки населення і територій, техногенним та природним 

надзвичайним ситуаціям. 

Враховуючи, що кожна із вищерозглянутих проблем вимагає 

необхідного рівня координації дій та концентрації ресурсів, вирішення 

завдань щодо зниження ризиків виникнення надзвичайних ситуацій і подій 

може бути досягнуто завдяки ресурсному забезпеченню Програми розвитку 

та удосконалення цивільного захисту   Тур’є-Реметівської сільської 

громади на 2021 – 2023 роки (додаток 2 до Програми). 
 

3. Мета Програми 

 

Метою Програми є послідовне зниження ризику виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, підвищення 

рівня безпеки населення і захищеності територій від наслідків таких 

ситуацій. 



 

4. Шляхи і засоби вирішення проблем, строки 

та етапи виконання Програми 

 

Програма передбачає виконання першочергових заходів щодо 

захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій за такими 

напрямами: 

1) запобігання виникненню та ліквідація наслідків надзвичайних 

ситуацій на об’єктах і територіях, що характеризуються незадовільним 

техногенним та екологічним станом; 

2) підвищення ефективності оперативного та комплексного 

реагування на надзвичайні ситуації; 

3) створення ефективної багаторівневої системи управління 

діяльністю суб’єктів господарювання щодо забезпечення пожежної безпеки; 

4) приведення протипожежного стану об’єктів у відповідність до 

вимог законодавчих та інших нормативно-правових актів у сфері пожежної 

безпеки; 

5) здійснення заходів із забезпечення пожежної безпеки, у тому числі 

на об’єктах з масовим перебуванням людей, потенційно-небезпечних 

об’єктах, поліпшення стану протипожежного водопостачання та під’їзних 

шляхів; 

6) зниження ризику виникнення пожеж та загроз, пов’язаних з 

пожежами, зменшення впливу небезпечних факторів пожеж на навколишнє 

природне середовище; 

7) зменшення кількості пожеж, загиблих і травмованих людей, 

економічних втрат та матеріальних збитків. 

Виконання Програми здійснюється протягом трьох років. 
 

5. Завдання та результативні показники Програми 

 

Завдання і заходи з виконання Програми визначено у додатку 3 до 

Програми. 

Реалізація основних завдань Програми дасть змогу захистити 

населення і територію Тур’є-Реметівської сільської громади, запобігти 

виникненню надзвичайних ситуацій та подій, підвищити рівень готовності 

пожежно-рятувальних та аварійно-рятувальних служб до дій за 

призначенням, мінімізувати наслідки надзвичайних ситуацій та пожеж, 

покращити стан техногенної безпеки об’єктів, терміново реагувати на 

надзвичайні ситуації техногенного та природного характеру, проводити 

аварійно-рятувальні та відновлювальні роботи, захищати навколишнє 

природне середовище та локалізовувати зони впливу шкідливих і 

небезпечних факторів, що виникають під час аварій та катастроф. 

У результаті підвищення фахового рівня рятувальників та посадових 

осіб об’єктів, поліпшення організації аварійно-рятувальних робіт та 



 

технічного до оснащення аварійно-рятувальної служби, розвитку 

матеріальної бази забезпечуватиметься повний обсяг заходів із реагування і 

попередження надзвичайних ситуацій та подій на території Тур’є- 

Реметівської сільської громади, оповіщення людей, зниження нещасних 

випадків та створенню безпечних умов для відпочинку громадян. 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 1 

до Програми 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Тур’є-Реметівської сільської громади 

на 2021 – 2023 роки 
 

Найменування 

Програми 

Програма розвитку та удосконалення цивільного 

захисту Тур’є-Реметівської сільської громади на 

2021 – 2023 роки. 

 

 
Підстава для 

розроблення 

Програми 

Закон України від 7 червня 2012 року № 4909-VІ 

«Про Загальнодержавну цільову програму захисту 

населення і територій від надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру», 

розпорядження   обласної   державної   адміністрації 

№320 від 23.06.2020 року Про «Програму 

забезпечення пожежної та техногенної безпеки на 

території Закарпатської області на 2021-2023 роки» 

Ініціатори 

розроблення 

Програми 

1 Державна пожежно-рятувальна частина Управління 

ДСНС України у Закарпатській області, Тур’є- 

Реметівської сільської громади 

Розробник Програми 
1 Державна пожежно-рятувальна частина Управління 

ДСНС України у Закарпатській області 

Відповідальний 

виконавець Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада, 1 Державна 

пожежно-рятувальна частина  Управління ДСНС 

України у Закарпатській області 

Виконавці Програми 
Структурні підрозділи Тур’є-Реметівської сільської 
громади 

Строки реалізації 

Програми 
Протягом трьох років (2021 – 2023 роки) 

Перелік місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 

Програми 

 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської громади, 

спільно із обласним та районним бюджетом. 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних  для 
реалізації Програми 

 
1985,0 тис. гривень 

У тому числі 
бюджетних коштів: 

1985,0 тис. гривень 

Основні джерела 

фінансування 

Програми 

 

Обласний, районний та місцевий бюджет. 



Додаток 2 

до Програми 

 

 

РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Програми розвитку та удосконалення цивільного захисту 

Тур’є-Реметівської сільської громади 

на 2021 – 2023 роки 
 

 
Обсяг коштів, які 

пропонується залучити 

для виконання 

Програми 

 
Роки виконання 

Всього витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. грн. 

2021 2022 2023 2021 – 2023 роки 

1 2 3 4 5 

Обсяг ресурсів всього, у 
тому числі: 

205,0 905,0 875,0 1985,0 

Тур’є- 

Реметівської сільської 

ради 

 

205,0 
 

905,0 
 

875,0 
 

1985,0 



 

 



 

 

 

Додаток 3 

до Програми 
 

ЗАВДАННЯ І ЗАХОДИ 

з виконання програми розвитку та удосконалення цивільного захисту 

на території Тур’є-Реметівської сільської громадина 2021 − 2023 роки 
 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

 

 

 

Наймену- 

вання 

напряму 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

 

 

 

 

 

Перелік заходів 

Програми 

 

 

 

Строк виконання заходу 

 

 

 

 

Виконавці 

 

 

 

 

 
Джерела 

фінансу- 

вання 

 
 

Орієнтовні обсяги 

фінансування 

(вартість), тис. грн. 

Очі- 

кува 

-ний 

резу 

- 

льта 

т 

 
всьог 

о, 

тис. 

грн. 

у тому 

числі за роками, 

тис. грн. 

 

 

вс 

ьо 

го: 

за роками 

2021 

рік 

2022 

рік 

2023 

рік 

 

2021 2022 
202 

3 

 

 

 

 

 
1. 

 
Організа- 

ційне 

забезпечен- 

ня 

пожежної 

безпеки 

1.1.Створення 

підрозділу 

місцевої 

пожежної 

охорони. 

 
 

1 

 
 

- 

 
 

1 

 
 

- 

Тур’є- 

Реметів- 

ська 

сільськарад 

а 

 
Місцевий 

бюджет 

 
 

630,0 

 
 

- 

 
 

630,0 

 
 

- 

 

1.2.Придбання 

пожежного 

автомобіля 

 
1 

 
- 

 
- 

 
1 

Тур’є- 

Реметів- 

ська 

Місцевий 

бюджет 

 
360,0 

 
- 

 
- 

 
360,0 

 



 

 

 
 

       сільська 

рада 

      

  1.3.Забезпеченн 

я майном і 

спорядженням 

для виконання 

завдань із 

гасіння пожеж 

та рятування 

людей 

(спеціальний 

одяг та 

спорядження 

пожежного, 

засобів зв’язку, 

засобів 

індивідуального 

захисту, 
речового майна) 

 

 

 

 

 

 

 
1 

   

 

 

 

 

 

 
1 

 

 

 

 

 

Тур’є- 

Реметів- 

ська 

сільська 

рада 

 

 

 

 

 

 
 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 

 

 

 

 
340,0 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 
- 

 

 

 

 

 

 

 
340,0 

 

 

 

 

 
2. 

Забезпечен- 

ня розвитку 

матеріально 

-технічної 

бази ДПРЧ- 

1 

Управління 

ДСНС 

України у 

Закарпат- 

2.1.Закупівля 

автомобільних 

запчастин для 

пожежно- 

рятувальної 

техніки 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

ДПРЧ-1 
Управління 

ДСНС 

України у 

Закарпат- 

ській 

області 

 

 
Місцевий 

бюджет 

 

 

30,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

 

10,0 

 

2.2. Закупівля 

паливно- 
мастильнихмате 

 

3 
 

1 
 

1 
 

1 
ДПРЧ-1 

Управління 

ДСНС 

Місцевий 

бюджет 

 

90,0 
 

30,0 
 

30,0 
 

30,0 

 



 

 

 
 

 ській 

області 

ріалів     України у 

Закарпат- 

ській 

області 

      

2.3.Закупівля 

повсякденного 

(літнього/зимов 

о-го) робочого 

форменого 

одягу осіб 

рядового і 

начальницького 

складу служби 

цивільного 
захисту 

 

 

 

 

2 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

1 

 

 

 

 

1 

 
 

ДПРЧ-1 

Управлін- 

ня ДСНС 

України у 

Закарпат- 

ській 

області 

 

 

 

 
Місцевий 

бюджет 

 

 

 

 

100,0 

 

 

 

 

- 

 

 

 

 

50,0 

 

 

 

 

50,0 

 

 
2.4.Закупівля 

спеціального 

бойового одягу 

пожежного 

 

 

2 

 

 

- 

 

 

1 

 

 

1 

ДПРЧ-1 
Управління 

ДСНС 

України у 

Закарпат- 

ській 
області 

 

 
Місцевий 

бюджет 

 

 

40,0 

 

 

- 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

   

 
2.5. Закупівля 

засобів малої 

механізації 

 

 

 
3 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

ДПРЧ-1 

Управління 

ДСНС 

України у 

Закарпат- 

ській 

області 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 
90,0 

 

 

 
30,0 

 

 

 
30,0 

 

 

 
30,0 

 



 

 

 
 

   
2.6.Закупівля 

пожежних 

рукавів різного 

діаметру 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

ДПРЧ-1 

Управління 

ДСНС 

України у 

Закарпат- 

ській 

області 

 

 
Місцевий 

бюджет 

 

 

60,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

20,0 

 

 

2.7.Закупівля 

комплексу 

електронних та 

механічних 

пристроїв 

 

 

3 

 

 

1 

 

 

1 

 

 

1 

ДПРЧ-1 
Управління 

ДСНС 

України у 

Закарпат- 

ській 

області 

 

 
Місцевий 

бюджет 

 

 

45,0 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

 

15,0 

 

2.8. 
Капітальний 

ремонт покрівлі 

будівлі ДПРЧ-1 

Управління 

ДСНС України 

у Закарпатській 

області 

 

 

 
2 

 

 

 
1 

 

 

 
1 

 

 

 
- 

ДПРЧ-1 
Управління 

ДСНС 

України у 

Закарпат- 

ській 

області 

 

 

Місцевий 

бюджет 

 

 

 
200,0 

 

 

100, 

0 

 

 

 
100,0 

 

 

 
- 

 

Обсяг ресурсів всього, у тому числі: 
1985, 

0 
205, 

0 
905,0 875,0 

 

Місцевий бюджет Тур’є-Реметівської сільської громади 
1985, 

0 
205, 

0 
905,0 875,0 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 80 

 

Про Програму поводження з твердими 

побутовими відходами на території 

населених пунктів Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021-2025 роки 

 

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

місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про відходи», «Про 

охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету 

Міністрів України від 04.03.2004 № 265 «Про затвердження програми 

поводження з твердими побутовими відходами», Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму поводження з твердими побутовими відходами 

на території населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 – 

2025 роки, що додається. 

2. Фінансовому відділу виконавчого комітету сільської ради 

забезпечити фінансування заходів Програми у межах затвердженого 

кошторису. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

депутатську комісію сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою (голова постійної 

комісії – Гулей-Шикула О.Ф.) та заступника Тур’є-Реметівського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.І. Король. 

 
 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 80 

 
 

ПРОГРАМА 

поводження з твердими побутовими відходами на території населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 – 2025 роки 

 

Вступ 

Програма поводження з твердими побутовими відходами (далі ТПВ) – це 

комплекс взаємопов’язаних та узгоджених в часі заходів: організаційних, 

технологічних, технічних, ресурсозберігаючих, екологічних, санітарно – 

гігієнічних, фінансово – економічних, соціальних, інформаційних, освітньо – 

виховних, тощо, спрямованих на розв’язання проблем сфери поводження з 

ТПВ на території населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Програма поводження з твердими побутовими відходами на території 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2025 роки (далі - 

Програма) розроблена, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України 

від 4 березня 2004 року № 265 «Про затвердження Програми поводження з 

твердими побутовими відходами», Законів України «Про відходи», «Про 

благоустрій населених пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

Програма розроблена з метою реалізації невідкладних та перспективних 

заходів щодо збору, видалення, знешкодження, утилізації твердих побутових 

відходів на основі сучасного вітчизняного та світового досвіду, правової, 

нормативної, техніко-економічної системи поводження з відходами, 

економічних, інформаційно-освітніх заходів. 

Ця Програма спрямована на поліпшення стану благоустрою населених 

пунктів, охорони навколишнього природного середовища, санітарного та 

епідеміологічного благополуччя населення, створення умов для залучення 

коштів бюджетів усіх рівнів, інвестиційних та кредитних ресурсів, 

міжнародно-технічної допомоги. 

Основною метою Програми є координація дій органів місцевої влади, 

суб’єктів господарювання та активізація населення для забезпечення реалізації 

загальнодержавної програми поводження з твердими побутовими відходами 

та державної політики в цій сфері, яка спрямована на підвищення 

ресурсозбереження, зменшення шкідливого впливу відходів на навколишнє 

природне середовище і здоров’я людей. Програма поводження з твердими 

побутовими відходами забезпечить вирішення екологічних, санітарних, 

економічних та соціальних проблем в межах Тур’є-Реметівської сільської 

ради, через впровадження організованої системи збирання, утилізації та 

переробки відходів, споживання з подальшим використанням їх в якості 

енергетичних та вторинних ресурсів. 



 

II. Основні завдання Програми 

Основним завданням Програми є покращення екологічного стану території 

населених пунктів, зменшення обсягів утворення відходів, та безпечне для 

довкілля поводження з ними; впровадження новітніх технологій і сучасних та 

ефективних засобів поводження з відходами, впровадження системи 

моніторингу поводження з твердими побутовими відходами та покращення 

обліку у сфері поводження з відходами, та за рахунок цього зменшення 

негативного впливу твердих побутових відходів на довкілля і здоров’я 

населення, залучення інвестицій у сфері поводження з відходами. 

Для досягнення мети Програми передбачається реформування системи 

санітарного очищення, посилення контролю за поводженням з відходами на 

території населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради, зменшення 

обсягів їх утворення та впровадження нових сучасних високоефективних 

методів збирання, сортування та перевезення. 

 

III. Основні напрямки розв’язання завдань Програми 

Розв’язати основні завдання можливо за такими напрямками: 

- здійснення контролю за населенням щодо недопущення утворення 

стихійних сміттєзвалищ та самовільного вивезення, спалювання та утилізації 

твердих побутових відходів; 

- посилення роботи з населенням по укладанню договорів на вивезення 

ТПВ;  

- ліквідація несанкціонованих стихійних сміттєзвалищ; 

- облаштування контейнерних майданчиків з твердим покриттям; 

- придбання баків, контейнерів для роздільного збирання ТПВ; 

- впровадження новітніх технологій щодо роздільного збирання ТПВ. 
 

ІV. Механізм забезпечення Програми 

Виконання Програми на місцевому рівні забезпечує виконавчий комітет 

сільської ради, суб’єкти господарювання, мешканці населених пунктів. 

З метою постійного контролю за виконанням Програми та щорічного 

коригування заходів виконавчий комітет сільської ради щорічно звітує перед 

радою про хід виконання Програми та надає пропозиції щодо внесення змін 

до неї. 

Контроль за ходом реалізації Програми здійснюють сільський голова та 

постійна депутатська комісія сільської ради з питань земельних відносин, 

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

історичного середовища та благоустрою. 

Фінансове забезпечення реалізації заходів, передбачених Програмою, 

базується на основі чинного законодавства із залученням коштів: 

- бюджету сільської ради; 

- державного бюджету, в тому числі Державного фонду охорони 

навколишнього природного середовища; 

- обласного фонду, в тому числі фонду охорони навколишнього 

середовища; 



 

- інших джерел не заборонених чинним законодавством України. 

Заходи Програми та орієнтовні обсяги фінансування додаються. 

 

V. Очікувані результати впровадження Програми 

Виконання Програми дасть змогу: 

- зменшити шкідливий вплив побутових відходів на навколишнє 

середовище та здоров’я людини; 

- створити умови для очищення населених пунктів від побутових 

відходів; 

- зменшити   обсяги   утворення    та    видалення    побутових 

відходів, роздільне збирання дозволить вилучати корисні компоненти 

відходів, що мають ресурсну цінність; 

- упровадити нові технології у сфері поводження з побутовими 

відходами; 

- поліпшити якість обслуговування населених пунктів у сфері 

поводження з побутовими відходами. 

Найбільші зрушення у сфері поводження з відходами будуть 

спостерігатися при застосуванні роздільного збирання побутових відходів та 

вилученні корисних компонентів із складу побутових відходів, що мають 

ресурсну цінність та встановленні спеціальних контейнерів для скла, паперу, 

пластикових пляшок і змішаних відходів. 

Контейнери передбачається встановити в районі житлових будинків на 

спеціально б лаштованих майданчиках населених пунктів, а також на 

територіях прилеглих до організацій, установ, підприємств, що діють на 

території та населених пунктів, що входять до складу Тур’є-Реметівської 

сільської ради. Крім того, сільською радою планується облаштування 

контейнерних майданчиків та встановлення сміттєвих баків, контейнерів, урн 

на територіях загальноосвітніх навчальних закладів, а також закладів охорони 

здоров’я. 

Централізоване вивезення твердих побутових відходів з територій 

населених пунктів забезпечить підтримання чистоти, покращення санітарного 

стану та благоустрою в цілому. 

Організація робіт щодо залучення мешканців приватних домоволодінь до 

роздільного збору твердих побутових відходів та облаштування у приватному 

секторі майданчиків під контейнери призведе до зменшення кількості 

несанкціонованих смітттєзвалищ на берегах водойм, у зелених зонах, парках, 

узбіччях доріг, кладовищах та позитивно позначиться на екологічній ситуації 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Крім того, залучення підприємств, установ, організацій до процедури 

роздільного збирання твердих побутових відходів дозволить вилучити з 

відходів цінну вторинну  сировину (папір, скло, пластик). 

Впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів, 

централізованого збирання та вивезення буде супроводжуватись проведенням 

постійної агітаційної роботи щодо безпечного в санітарно-епідемічному та 

екологічному відношеннях поводження з твердими побутовими відходами та 



 

необхідності свідомої активної участі усіх верств населення у впровадженні 

роздільного збирання та вилучення корисних компонентів з побутових 

відходів. 

Систематичне проведення роз’яснювальної роботи з жителями населених 

пунктів, що входять до складу Тур’є-Реметівської сільської ради, проведення 

виховних годин в загальноосвітніх навчальних закладах на тему 

цивілізованого поводження з відходами забезпечить громадянську обізнаність, 

призведе до зміни розуміння та поведінки людей, що зменшить кількість 

створюваних відходів та сприятиме покращенню процедури поводження з 

твердими побутовими відходами. 

Враховуючи європейський досвід у вирішенні питань поводження з 

твердими побутовими відходами, а також діючу законодавчу базу, принцип 

поводження з ТПВ полягає у максимальному поверненні до виробничого 

циклу вторинної сировини і тільки, в разі неможливості їх повторного 

застосування, підлягають видаленню. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

ПАПОРТ Програми 

 

1. Ініціатори 

розроблення 

програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

Ужгородського району 

Закарпатської області 

2. Законодавство, 

дата, номер і назва 

розпорядчого 

документа органу 

виконавчої влади про 

розроблення 

Програми 

Постанова Кабінету Міністрів України від 4 березня 2004 року № 265 

“Про затвердження Програми поводження з твердими побутовими 

відходами, Законів України «Про відходи», «Про благоустрій населених 

пунктів», «Про місцеве самоврядування в Україні». 

3. Розробники 

програми 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

4. Учасники 

Програми 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради, установи, 

організації та підприємства, які знаходяться на території Тур’є- 

Реметівської територіальної громади 

5. Терміни реалізації 

програми 

2021-2025 роки 

6. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для 

реалізації програми, 

усього: 

1200,00 тис.грн 

7. Основні джерела 

фінансування 

Кошти державного, обласного та сільського бюджетів та інші джерела, 

не заборонені чинним законодавством України 



 

 



 

 

 

 

 

 
ЗАХОДИ 

Додаток 

до Програми 

Програми поводження з твердими побутовими відходами на території населених пунктів, що входять до складу 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2025 роки 

 

Заходи Програми Виконавці Термін 

виконання 

(рік) 

Обсяг 

фінансування 

Джерела фінансування 

1. Розробка схем санітарної очистки території 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

Виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
2021-2025 

роки 

 
250,0 тис.грн 

 
Сільський бюджет 

2. Забезпечення своєчасної та ефективної роботи з 

вивезення твердих побутових відходів з 

приватного сектору та територій, що належать до 

відомства Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
Виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
2021-2025 

роки 

 
Не потребує 

фінансування 

 

3. Проведення інформаційно-роз’яс-нювальної 

роботи з населенням щодо необхідності 

заключення договорів на отримання послуг з 

вивезення ТПВ, недопущення утворення 

стихійних сміттєзвалищ, самовільного вивезення 

сміття на полігони ТПВ, впровадження схеми 

роздільного збирання ТПВ 

Виконавчий комітет 

сільської   ради, 

керівники організа- 

цій, підприємств, 

установ, що діють на 

території населених 

пунктів   Тур’є- 

Реметівської 

територіальної 

громади 

 

 
2021-2025 

роки 

 

 
Не потребує 

фінансування 

 



 

 

 
 

4. Висвітлення через ЗМІ та соцмережі мети та 

завдання Програми поводження з ТПВ, 

проведення просвітницької діяльності, 

спрямованої на підвищення рівня екологічної 

культури населення 

Виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

2021-2025 

роки 

Не потребує 

фінансування 

 

5. Ліквідація несанкціонованих сміттєзвалищ на 

території Тур’є-Реметівської територіальної 

громади 

Виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

2021-2025 

роки 

50,0 тис.грн Сільський бюджет 

6.Проведення рейдів, перевірок стану 

утримання прибудинкових територій та 

територій, що належать до відомства організацій, 

установ, підприємств, що діють на території 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської 

ради із залученням правоохоронних органів 

 
Виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської 

сільської ради, 

депутати Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради 

 
2021-2025 

роки 

 
Не потребує 

фінансування 

 

7. Придбання баків, контейнерів для роздільного 

збирання ТПВ, сміттєвих урн 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

2021-2025 

роки 

400,0 тис.грн Сільський бюджет 

8. Облаштування та поточний ремонт 

контейнерних майданчиків на території населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради 

Виконавчий комітет 

сільської ради 

2021-2025 

роки 

500,0 тис.грн Сільський бюджет 

ВСЬОГО: 
  

1200,00 тис.грн 
 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №81 

 

Про Положення про порядок проведення 

конкурсу та призначення на посаду керівників 

закладів та установ культури, 

що перебувають у комунальній власності 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

З метою проведення конкурсного добору на посаду керівників закладів 

та установ культури, що перебувають у комунальній власності на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради, керуючись статтями 26 та 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до законів 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та конкурсної 

процедури призначення керівників державних та комунальних закладів 

культури», «Про культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про порядок проведення конкурсу та 

призначення на посаду керівників закладів та установ культури, що 

перебувають у комунальній власності на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради (додаток 1). 

2. Визначити органом управління Тур’є-Реметівської сільської ради – 

відділ культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради . 

3. Організацію виконання цього рішення покласти на відділ культури 

та туризму сільської ради (начальник Скубенич Л.Ю.), контроль – на 

першого заступника сільського голови Крупчинську О.Я. та на постійну 

комісію з гуманітарних питань (Воронич Л.М.) 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 81 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок проведення конкурсу та призначення на посаду керівників 

закладів та установ культури комунальної форми власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради, що перебувають у комунальній власності 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

(далі – Положення) 

 

1. Загальні положення 

1. Це Положення розроблене  відповідно до вимог Законів України 

«Про культуру», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України 

щодо запровадження контрактної форми роботи у сфері культури та 

конкурсної процедури призначення керівників державних та комунальних 

закладів культури» від 28.01.2016 року № 955-VIII. 

2. Положення визначає механізм проведення конкурсу та призначення 

на посаду керівників новостворених комунальних закладів та установ 

культури, підпорядкованих відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської 

сільської ради (далі – заклад культури). 

3. Призначення на посади керівників новостворених закладів та 

установ культури здійснюється органом управління − відділом культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської ради (Відділ) шляхом укладення з ними 

контракту строком на п’ять років за результатами конкурсного добору. 

4. Підставою для прийняття рішення про проведення конкурсного 

добору є: 

1) утворення нового закладу; 

2) наявність вакантної посади керівника закладу; 

3) прийняття рішення щодо припинення (розірвання) трудового 

договору(контракту) з керівником закладу. 

 

2. Вимоги до керівника комунального закладу культури. 

1. Керівником комунального закладу культури може бути особа, яка 

має вищу освіту, стаж роботи у сфері культури не менше трьох років, 

володіє державною мовою, має досвід роботи на керівних посадах в органах 

державної влади, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах, організаціях усіх форм власності не менше трьох років та здатна 

за своїми діловими і моральними якостями, освітнім і професійним рівнем 

виконувати відповідні посадові обов’язки. 

2. Не може бути призначена на посаду керівника комунального 

закладу культури особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність 

обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не 

погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку 



 

протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопорушення; 

3) є близькою особою або членом сім’ї керівника органу управління, 

що відповідно до статутних документів здійснює управління комунальним 

закладом культури. 

 

3. Підготовка до проведення конкурсу 

1. Організацію та проведення конкурсного добору, а також роботу 

конкурсної комісії забезпечує орган управління. 

2. Кандидатів на посаду керівника комунального закладу культури 

визначає конкурсна комісія за результатами відкритого та публічного 

конкурсного добору на зайняття цієї посади. 

3. Конкурсний добір керівника комунального закладу/установи 

культури складається з таких етапів: 

1) оголошення органом управління конкурсу на посаду керівника 

комунального закладу/установи культури; 

2) формування складу конкурсної комісії; 

3) подання документів кандидатами на посаду керівника комунального 

закладу/установи культури; 

4) добір кандидатів на посаду керівника комунального 

закладу/установи культури; 

5) призначення органом управління керівника комунального 

закладу/установи культури. 

4. Орган управління оголошує конкурс на посаду керівника 

комунального закладу культури не пізніш як за два місяці до завершення 

строку повноважень керівника комунального закладу культури відповідно 

до контракту або впродовж семи днів з дня дострокового припинення його 

повноважень. Вперше конкурс проводиться у визначенні чинним 

законодавством строки. 

5. Оголошення про конкурс розміщується на офіційному веб-сайті 

Тур’є-Реметівської сільської ради, в місцевих друкованих інформації, а 

також може бути розміщено на інформаційних ресурсах, сайтах 

професійного спрямування, сайтах установ культури та може поширюватися 

в будь-який інший спосіб. 

6. Оголошення про конкурс на посаду керівника комунального закладу 

культури має містити наступну інформацію: 

1) найменування та місцезнаходження закладу культури, на посаду 

керівника якого оголошується конкурс; 

2) назва посади, на яку оголошується конкурс 

3) дата початку приймання документів; 

4) дата початку формування конкурсної комісії, 

5) кваліфікаційні вимоги до претендентів; 

6) умови, строки проведення конкурсу та вимоги до кандидатів; 

7) адреса, за якою подаються документи на конкурс; 

8) перелік документів, що подаються претендентами; 



 

9) контактні телефони та адреси електронної пошти для довідок з 

питань проведення конкурсу. 

7. Орган управління також оприлюднює на офіційному веб-сайті 

Тур’є-Реметівської сільської ради умови праці, відомості про матеріально- 

технічну базу закладу культури, фінансову звітність за попередній 

бюджетний період закладу культури, на посаду керівника якого проводиться 

конкурс. 

 

4. Конкурсна комісія 

1. Конкурсна комісія – колегіальний орган, який проводить 

конкурсний відбір та визначає переможця конкурсу. Персональний склад 

конкурсної комісії та зміни до нього (за потреби) затверджує своїм наказом 

Орган управління, який повинен сформувати персональний склад 

конкурсної комісії не пізніше 30 днів після оголошення конкурсу на посаду 

керівника комунального закладу культури. 

2. До складу конкурсної комісії по три кандидатури подають: 

1) члени трудового колективу; 

2) громадські організації Тур’є-Реметівської сільської ради у сфері 

культури відповідного функціонального спрямування (за умови надання заяв 

для участі у конкурсній комісії); 

3) орган управління. 

3. Кандидатури до складу конкурсної комісії від трудового колективу 

обираються на загальних зборах трудового колективу. 

4. Громадські організації у сфері культури відповідного 

функціонального спрямування подають по три кандидатури Відділу, який 

шляхом жеребкування визначає трьох кандидатів до складу конкурсної 

комісії. Відділ забезпечує онлайн-трансляцію жеребкування (за можливістю) 

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

5. Члени конкурсної комісії мають бути неупередженими та 

незалежними. Не допускається втручання в діяльність конкурсної комісії 

будь-яких органів влади, а також учасників конкурсу. 

6. Членами конкурсної комісії можуть бути: 

1) незалежні фахівці у сфері культури, публічного або бізнес- 

адміністрування; 

2) члени професійних, творчих спілок, об’єднань, асоціацій, 

організацій у сфері культури, зареєстрованих відповідно до закону; 

3) члени міжнародних об’єднань, асоціацій, організацій у сферах 

культури. 

7. Членом конкурсної комісії не може бути особа, яка: 

1) за рішенням суду визнана недієздатною або її дієздатність 

обмежена; 

2) має судимість за вчинення злочину, якщо така судимість не 

погашена або не знята в установленому законом порядку, або на яку 

протягом останнього року накладалося адміністративне стягнення за 

вчинення корупційного правопорушення; 



 

3) є близькою особою або членом сім’ї учасника конкурсу чи 

керівників органу управління; 

4) є членом трудового колективу закладу культури, на посаду 

керівника якого проводиться конкурс. 

8. Конкурсна комісія вважається повноважною у разі затвердження в її 

складі не менше дев’яти осіб. 

9. Голова конкурсної комісії обирається членами конкурсної комісії з 

їх числа та проводить засідання конкурсної комісії. 

10. Орган управління призначає секретаря конкурсної комісії, який 

бере участь у роботі конкурсної комісії без права голосу. Секретар приймає 

документи від кандидатів та реєструє їх, веде і зберігає протоколи засідань 

конкурсної комісії, які підписують усі члени конкурсної комісії. 

11. Організаційною формою роботи конкурсної комісії є засідання, 

які є правомочними за умови участі в них не менше шести осіб. 

12. Конкурсна комісія: 

1) опрацьовує подані претендентами документи та визначає відповідність 

їх установленим вимогам; 

2) ухвалює рішення щодо допуску претендентів до участі в конкурсі; 

3) забезпечує відкритість та прозорість при проведенні конкурсу; 

4) проводить конкурсний відбір; 

5) визначає переможця за результатами проведеного конкурсу. 

13.Члени конкурсної комісії мають право: 

1) вносити пропозиції до порядку денного засідання конкурсної 

комісії; 

2) брати участь в обговоренні питань порядку денного засідань 

конкурсної комісії; 

3) висловлювати, у тому числі письмово, окрему думку щодо 

рішень,прийнятих на засіданні комісії. 

 

5. Подання документів для участі в конкурсі 

1. Усі зацікавлені особи можуть взяти участь у конкурсі на посаду 

керівника комунального закладу/установи культури. 

2. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, упродовж 30 

днів з дня оголошення конкурсу подає такі документи: 

1) заява про участь у конкурсі з наданням згоди на обробку 

персональних даних відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних»; 

2) автобіографія, що містить прізвище, ім’я та по батькові, число, 

місяць, рік і місце народження, інформацію про громадянство, відомості про 

освіту, трудову діяльність, посаду (заняття), місце роботи, громадську 

роботу (у тому числі на виборних посадах), контактний номер телефону та 

адресу електронної пошти чи іншого засобу зв’язку, відомості про наявність 

чи відсутність судимості; 

3) копія документа, що посвідчує особу; 

4) копії документів про вищу освіту; 

5) два рекомендаційні листи довільної форми; 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/2297-17


 

6) мотиваційний лист довільної форми; 

7) проєкти програми розвитку закладу/установи культури на один і 

п’ять років. 

Зазначені документи надсилаються на поштову та електронну адреси 

органу управління у встановлений строк. 

Перелік документів є вичерпним. Особа може надати інші документи, 

які, на її думку, підтверджують її професійні чи моральні якості. 

3. Особа, яка подає документи, відповідає за достовірність поданої 

інформації. 

4. Упродовж трьох робочих днів після закінчення строку подання 

документів орган управління оприлюднює подані кандидатами документи на 

офіційному веб-сайті Тур’є-Реметівської сільської ради відповідно до 

Закону України «Про захист персональних даних». 

5. Усі зацікавлені особи протягом семи днів з дня оприлюднення 

відомостей про кандидатів можуть подавати пропозиції та зауваження щодо 

кандидатур на електронну пошту Тур’є-Реметівської сільської ради, які 

передаються конкурсній комісії. 

6. Під час проведення конкурсу обробка персональних даних 

учасників здійснюється відповідно до Закону України «Про захист 

персональних даних». 

 

6. Добір кандидатів 

1. Конкурсний добір проводиться публічно. 

2. Орган управління забезпечує відео та аудіофіксацію всіх засідань 

конкурсної комісії та розміщує матеріали засідань конкурсної комісії на 

офіційному веб-сайті Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Представники засобів масової інформації та громадськості мають 

право бути присутніми на засіданнях конкурсної комісії під час проведення 

співбесіди з кандидатами, під час якої публічно презентуються 

запропоновані проекти програм розвитку закладу культури на один і п’ять 

років. 

4. Орган управління не пізніш як за 10 днів до дня проведення першого 

засідання конкурсної комісії повідомляє кандидатів про час та місце 

проведення засідання конкурсної комісії. 

5. Конкурсна комісія проводить перше засідання через 10 днів після 

закінчення строку приймання документів. 

6. На першому засіданні конкурсна комісія розглядає документи, 

подані кандидатами на посаду керівника комунального закладу культури, на 

відповідність кваліфікаційним вимогам. Результати розгляду невідкладно 

повідомляються кандидатам електронною поштою чи іншим засобом 

зв’язку, зазначеним в автобіографії. 

7. Особа не допускається до участі в доборі кандидатів на посаду 

керівника комунального закладу культури у разі невідповідності вимогам, 

зазначеним у статті 211Закону України «Про культуру», за рішенням 

конкурсної комісії. 

8. На другому засіданні конкурсна комісія проводить співбесіду з 
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кандидатами, під час якої заслуховує публічні презентації проєктів програм 

розвитку закладу культури на один і п’ять років. 

9. Допоміжними критеріями під час голосування на користь 

кандидатів є: 

1) післядипломна освіта у галузі управління; 

2) ступінь MBA (MasterofBusinessAdministration), MPA 

(MasterofPublicAdministration), MLA (MasterofLiberalArts), магістра бізнес- 

адміністрування чи магістра державного управління; 

3) науковий ступінь доктора філософії (кандидата  наук) чи доктора 

наук; 

4) досвід роботи на керівних посадах в українських/міжнародних 

компаніях, установах, програмах, проектах у сфері культури; 

5) володіння офіційними мовами Європейського Союзу; 

6) досвід розроблення і реалізації інвестиційних та інноваційних 

проектів; 

7) схвальні відгуки в українських та іноземних галузевих засобах 

масової інформації; 

8) бездоганна ділова репутація. 

10. Конкурсна комісія приймає рішення про визначення переможця 

конкурсу шляхом голосування та оприлюднює його на офіційному веб-сайті 

Тур’є-Реметівської сільської ради, спосіб голосування визначається 

рішенням конкурсної комісії. Рішення конкурсної комісії вважається 

прийнятим, якщо за нього проголосувала більшість від затвердженого 

складу конкурсної комісії. При рівному розподілі голосів вирішальним є 

голос голови конкурсної комісії. 

11. У разі виявлення фактів, що свідчать про конфлікт інтересів 

члена конкурсної комісії, такий член конкурсної комісії не бере участі в 

голосуванні. 

12. У разі відхилення конкурсною комісією всіх кандидатів на 

посаду керівника закладу культури або відсутності зацікавлених осіб до 

участі в конкурсі, конкурсна комісія проводить повторний конкурс на 

заміщення вакантної посади керівника закладу культури. Повторний 

конкурс проводиться у порядку, визначеному Законом України «Про 

культуру» та цим Положенням. 

 

7. Укладання контракту 

1. Рішення конкурсної комісії є підставою для укладання контракту з 

переможцем конкурсу. 

2. Орган управління зобов’язаний призначити переможця конкурсу 

керівником закладу/установи культури не пізніше двох місяців з дня 

оголошення конкурсу. Підставою для видання наказу Відділу про 

призначення керівника закладу культури є підписання контракту. Істотні 

умови контракту публікуються на офіційному веб-сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради не пізніше наступного дня після його підписання. 

3. Контракт з керівником закладу культури визначає основні вимоги до 

діяльності закладу культури, виконання яких є обов’язковим для керівника, 



 

та інші умови. Обов’язковими умовами контракту з керівником закладу 

культури є: 

1) програми розвитку закладу культури на один і п’ять років, що 

розглядалися на засіданні конкурсної комісії; 

2) умови оплати праці керівника; 

3) критерії оцінки праці керівника; 

4) особливості порядку здійснення контролю за діяльністю закладу 

культури; 

5) заходи відповідальності за невиконання або неналежне виконання 

умов контракту; 

6) особливі підстави для дострокового розірвання контракту та 

відповідні наслідки для його сторін. 

4. Конкурс на заміщення вакантної посади керівника закладу культури 

визначається таким, що не відбувся, в разі, коли: 

1) відсутні заяви про участь у конкурсному відбору; 

2) жоден з претендентів не пройшов конкурсного відбору; 

3) конкурсною комісією не визначено претендента. 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №82 

 

Про Положення про порядок 

ведення претензійної та позовної 

роботи в сільській раді 

 

З метою визначення єдиних підходів до ведення претензійно-позовної 

роботи в Тур’є-Реметівській сільській раді, відповідно до Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету Міністрів 

України від 26 листопада 2008 року № 1040 «Про затвердження Загального 

положення про юридичну службу міністерства, іншого органу виконавчої 

влади, державного підприємства, установи, організації», рекомендацій 

Міністерства юстиції України від 23 січня 2007 року № 35-14/7 «Про 

порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в 

установі, організації», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про порядок ведення претензійної та позовної 

роботи в Тур’є-Реметівській сільській раді, що додається (додаток 1). 

2. Керівникам структурних підрозділів сільської ради забезпечити 

дотримання вимог Положення про порядок ведення претензійної та позовної 

роботи в сільській раді. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

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

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 82 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про порядок ведення претензійної та позовної роботи 

в сільській раді 

 

1. Загальні положення 

1.1. Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в 

сільській раді (далі – Положення) встановлює основні засади організації 

претензійної та позовної роботи в Тур’є-Реметівській сільській раді, а також 

механізм взаємодії окремих самостійних структурних підрозділів сільської 

ради під час підготовки (складання) процесуальних документів, необхідних 

для пред’явлення та розгляду претензій та позовів, забезпечення контролю 

за веденням претензійно-позовної роботи в Тур’є-Реметівській сільській 

раді, аналізу та узагальнення результатів претензійно-позовної роботи. 

1.2. Претензійно-позовна робота в сільській раді повинна сприяти: 

забезпеченню виконання договірних зобов’язань у всіх сферах 

діяльності; 

економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, 

фінансових та інших ресурсів; 

зниженню непродуктивних витрат та усуненню причин і умов, що їх 

спричиняють; 

забезпеченню захисту і відновленню порушених майнових прав та 

інтересів сільської ради, що охороняються законом; 

забезпеченню відповідальності порушників зобов’язань. 

1.3. До претензійної та позовної роботи належить: 

підготовка, одержання та складання документів, необхідних для 

пред’явлення і розгляду претензій та позовів; 

пред’явлення і розгляд претензій та підготовка позовів; 

підготовка відповідей (відзивів), заяв, позовних заяв, скарг та інших 

процесуальних документів; 

захист інтересів під час розгляду спорів у судах; 

забезпечення контролю за претензійно-позовним провадженням; 

вивчення, узагальнення, аналіз результатів претензійно-позовної 

роботи; 

підготовка висновків, пропозицій щодо поліпшення претензійно- 

позовної роботи. 

1.4. Здійснення контролю за додержанням в сільській раді порядку 

пред’явлення і розгляду претензій, позовів покладається на відділ правової 

та кадрової роботи. 

1.5. Відділ правової та кадрової роботи веде журнали обліку претензій 

та позовних заяв, пред’явлених сільською радою та до неї (додатки 1 – 4). 



 

1.6. Представництво інтересів сільської ради та її керівництва у судах 

та інших органах влади, підприємствах, установах, організаціях під час 

розгляду правових питань або спорів здійснюється працівниками відділу 

правової та кадрової роботи із залученням, у разі потреби, інших працівників 

структурних підрозділів сільської ради. За окремим дорученням сільського 

голови працівники відповідного самостійного структурного підрозділу 

можуть представляти інтереси сільської ради. 

1.7. Представництво інтересів сільської ради здійснюється на підставі 

довіреності, виданої відповідно до вимог чинного законодавства України. 

1.8. Вимоги відділу правової та кадрової роботи з питань, пов’язаних з 

реалізацією цього Положення, є обов’язковими до виконання структурними 

підрозділами сільської ради. 

 

2. Порядок ведення претензійної роботи 

 

2.1. Порядок пред’явлення претензій сільською радою 

2.1.1. Порядок пред’явлення претензій та досудовий порядок реалізації 

господарсько-правової відповідальності визначається Господарським 

кодексом України. 

Сільська рада з метою безпосереднього врегулювання спору з 

порушником її прав та інтересів звертається до відповідача з письмовою 

претензією, якщо інше не встановлено законом. 

2.1.2. За наявності підстав та обґрунтованості вимог матеріали для 

пред’явлення претензії за дорученням сільського голови готує відповідний 

структурний підрозділ або відділ правової та кадрової роботи. 

2.1.3. Зміст, структура та вимоги претензії повинні відповідати вимогам 

чинного законодавства України. 

2.1.4. Претензія після правової оцінки юридичним відділом (у випадку, 

якщо претензія готується відповідним структурним підрозділом) 

підписується сільським головою та надсилається адресатові рекомендованим 

або цінним листом чи вручається під розписку. 

2.1.5. Претензія реєструється у журналі обліку претензій, пред’явлених 

сільською радою, юридичним відділом або юридичною службою 

відповідного самостійного структурного підрозділу (додаток 1). 

2.1.6. Про фактичне виконання претензії юридичний відділ або 

юридична служба самостійного структурного підрозділу здійснює 

відповідний запис у журналі обліку претензій, пред’явлених сільською 

радою. 

2.1.7. Якщо претензія відхилена відповідачем повністю або частково без 

належних підстав, чи залишена без відповіді, на підставі претензійних 

матеріалів, висновку та документів, що обґрунтовують безпідставність цього 

відхилення, за дорученням керівництва юридичним відділом або 

структурним підрозділом готується позовна заява. 



 

2.2. Порядок розгляду претензій 

2.2.1. Сільський голова або його заступник під час надходження 

претензій надсилає їх на перевірку відповідному самостійному 

структурному підрозділу, у разі наявності у його складі юридичної служби, 

або юридичному відділу. 

2.2.2. Під час перевірки матеріалів претензії з’ясовуються такі 

обставини: 

наявність усіх документів, що підтверджують обґрунтованість 

претензії; 

правильність складання розрахунку; 

наявність правових підстав для визнання чи відхилення претензії. 

2.2.3. Претензія реєструється юридичним відділом або юридичною 

службою структурного підрозділу у журналі обліку претензій, пред’явлених 

сільській раді (додаток 2). 

2.2.4. Строки розгляду претензій обчислюються з дня одержання 

претензії і визначені чинним законодавством України. 

2.2.5. Структурний підрозділ, який отримав претензійні матеріали, 

повинен у встановлений строк перевірити їх та надати письмовий висновок 

щодо обґрунтованості претензійних вимог. 

2.2.6. У разі необхідності структурний підрозділ проводить звірку 

розрахунків, службову перевірку та інші дії, що забезпечують урегулювання 

спору в претензійному порядку. Висновок повинен бути підтверджений 

відповідними документами. 

2.2.7. Висновок з претензійними матеріалами передається в юридичний 

відділ або залишається у структурному підрозділі для подальшого розгляду. 

2.2.8. Юридичний відділ або структурний підрозділ з урахуванням 

висновку готує проект відповіді про відхилення або визнання (повне, 

часткове) претензії. 

2.2.9. Відповідь на претензію підписується сільським головою після 

візування її юридичним відділом та відповідними структурними 

підрозділами. У разі розгляду претензії структурним підрозділом відповідь 

на претензію може бути підписана керівником відповідного структурного 

підрозділу. 

2.2.10. Відповідь на претензію надсилається рекомендованим або 

цінним листом чи вручається під розписку. 

2.2.11. Копії претензії та відповіді на неї залишаються в юридичному 

відділі або у відповідному структурному підрозділі. 

2.2.12. Результати розгляду вносяться до журналу обліку претензій, 

пред’явлених сільською радою (додаток 2). 

2.2.13. Залишення претензії без відповіді не допускається. 
 

3. Ведення позовної роботи 

 

3.1. Позовна робота, включаючи підготовку матеріалів для 

пред’явлення позовів та відзивів на них, здійснюється юридичним відділом 



 

або відповідними самостійними структурними підрозділами у разі наявності 

у їх складі юридичної служби. 

3.2. Порядок пред’явлення позовів: 

3.2.1. Позов пред’являється у разі порушення прав і законних інтересів. 

3.2.2. Юридичний відділ або відповідний структурний підрозділ дає 

висновок щодо наявності чи відсутності підстав для пред’явлення позовів 

сільською радою. 

3.2.3. Позовна заява за формою і змістом повинна відповідати вимогам, 

встановленим чинним процесуальним законодавством України в залежності 

від категорії справи. 

До позовної заяви додаються всі необхідні документи, що 

підтверджують позовні вимоги, платіжне доручення про сплату судового 

збору у встановленому Законом України „Про судовий збір” порядку і 

розмірі та докази того, що копія позовної заяви надіслана сторонам у 

випадках, передбачених процесуальним законодавством, а також довіреність 

чи інший документ, що підтверджує повноваження представника сільської 

ради. 

3.2.4. Позовна заява реєструється в журналі обліку позовних заяв, 

пред’явлених сільською радою (додаток 3). 

3.2.5. Позовна заява надсилається до суду (у випадках, визначених 

процесуальним законодавством, іншим учасникам процесу) рекомендованим 

або цінним листом з описом вкладеного або подається безпосередньо до 

канцелярії суду. 

3.2.6. Після одержання ухвали суду про порушення (відкриття) 

провадження у справі за резолюцією сільського голови юридичний відділ та 

(або) відповідний структурний підрозділ виконує вимоги цієї ухвали у 

строки, визначені судом. 

3.2.7. Юридичний відділ або відповідний структурний підрозділ 

забезпечує участь представника сільської ради під час розгляду справи у 

суді. 

3.2.8. Апеляційні та касаційні скарги, а також заяви про перегляд 

судових рішень за нововиявленими та винятковими обставинами, заяви до 

Верховного суду про перегляд судових рішень оформлюються і подаються у 

порядку та строки, передбачені процесуальним законодавством України. 

 

3.3. Порядок підготовки заперечень (відзивів) на пред’явлені до неї 

позови: 

3.3.1. Позовні заяви, одержані сільською радою, реєструються відділом 

документообігу, організаційної, інформаційної роботи та звернень громадян 

і в той же день передаються для резолюції сільському голові, після цього – в 

юридичний відділ та (або) у відповідний структурний підрозділ для 

відповідного реагування. 

3.3.2. Юридичний відділ або структурний підрозділ реєструє позовні 

заяви в журналі обліку позовних заяв, пред’явлених сільській раді 

(додаток 4). 



 

3.3.3. За необхідності керівники структурних підрозділів відповідно до 

компетенції зобов’язані забезпечити підготовку та своєчасне надання 

матеріалів (документів та інформації), необхідних для належного 

представництва інтересів сільської ради в суді, у тому числі письмових 

пояснень та висновків для підготовки позовів, відзивів, заперечень, 

апеляційних та касаційних скарг, заяв про перегляд рішень за винятковими 

та нововиявленими обставинами. 

3.3.4. Юридичний відділ або відповідний структурний підрозділ готує 

мотивоване заперечення (відзив) та надсилає його до суду, що розглядає 

справу, у вказаний у процесуальному документі строк. 

 

4. Аналіз претензійної та позовної роботи 

 

4.1. Юридичний відділ та відповідний структурний підрозділ аналізує 

стан претензійної та позовної роботи за рік. 

4.2. Результати аналізу викладаються письмово з цифровими даними. 

4.3. Аналіз поточного стану позовної роботи включає моніторинг 

судових рішень, кількісну характеристику представницької діяльності, 

аналіз порушень, причин та умов, що призвели до їх виникнення. 

За результатами аналізу готується звіт, у заключній частині якого 

викладаються пропозиції щодо удосконалення позовної роботи, вжиття 

конкретних заходів та здійснення організаційних дій для поліпшення 

претензійної та позовної роботи, запобігання непродуктивним витратам і 

збиткам, відшкодування збитків, заподіяних сільській раді, за рахунок 

винних осіб. 

 

5. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних матеріалів 

 

5.1. Реєстрація та зберігання претензійних і позовних матеріалів 

здійснюється відповідно до Інструкції з діловодства в сільській раді та 

Регламенту, з урахуванням рекомендацій Міністерства юстиції України 

«Про порядок ведення претензійної та позовної роботи на підприємстві, в 

установі та організації». 

 
 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 1 

до Положення 

 

 

 

 

 

 

Журнал обліку претензій, 

пред’явлених сільською радою 

 

№ 

з/ 

п 

Дата і 

вхідни 

й 

номер 

Дата і 

номер 

прете 

н-зії 

Найме 

- 

нуванн 

я 

заявни 

-ка, 

юри- 

дична 

адреса 

Сума 

претензії 

(якщо 

вона 

підлягає 

грошовій 

оцінці) 

Суть 

претензі 

ї 

Дата 

для 

відповід 

і 

Структур- 

ний 

підрозділ 

чи відділ, 

який 

перевіряє 

претензію 

і готує 

відповідь 

на неї 

Дата і 

номер 

відповід 

і 

Результат 

розгляду 

претензії: 

у якій мірі 

визнана або 

відхилена 

(повністю, 

частково), 

сума 

Дата і номер 

платіжного 

документа 

про 

перерахуван 

ня суми, 

визнаної у 

відповіді 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 2 

до Положення 

 

 

 

 

 

 

Журнал обліку претензій, 

пред’явлених сільській раді 

 

№ 

з/ 

п 

Дата і 

вхідни 

й 

номер 

Дата і 

номер 

прете 

н-зії 

Найме 

- 

нуванн 

я 

заявни 

-ка, 

юри- 

дична 

адреса 

Сума 

претензії 

(якщо 

вона 

підлягає 

грошовій 

оцінці) 

Суть 

претензі 

ї 

Дата 

для 

відповід 

і 

Структур- 

ний 

підрозділ 

чи відділ, 

який 

перевіряє 

претензію 

і готує 

відповідь 

на неї 

Дата і 

номер 

відповід 

і 

Результат 

розгляду 

претензії: 

у якій мірі 

визнана або 

відхилена 

(повністю, 

частково), 

сума 

Дата і номер 

платіжного 

документа 

про 

перерахуван 

ня суми, 

визнаної у 

відповіді 

Примітки 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



Додаток 3 

до Положення 

 

 

 

 

 

 

Журнал обліку позовних заяв, 

пред’явлених сільською радою 
 

 

 

 

№ 
з/ 

Дата 
надходж 

Найме- 
нування 

Суть 
позов 

Ціна 
позов 

Дата 
і 

Найме 
нуванн 

Дата 
та суть 

Дата і номер 
заяви про 

Результат розгляду Дата 
передавання 

Примітк 

и 

п е-ння і 

вхідний 

номер 

позовної 

заяви 

відпові- 

дача, 

місцезн 

а- 

ходжен 

ня 

-них 

вимог 

у 

(якщ 

о 

позов 

підля 

-гає 

грош 

о-вій 

оцінц 

і) 

номе 

р 

позов 

-ної 

заяви 

я суду, 

номер 

справи 

рішенн 

я 

перегляд 

рішення і 

кому вона 

подається 

апеляцій 

ної 

інстанції 

касаційн 

ої 

інстанції 

наказу та 

рішення суду 

до відділу 

бухгалтерськ 

ого обліку, 

відмітка про 

зарахування 

суми 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 
 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

Додаток 4 

до Положення 
 

 

Журнал обліку позовних заяв, 

пред’явлених сільською радою 
 

 

 

 

№ 

з/ 

п 

Дата 

надходж 

е-ння і 

вхідний 

номер 

позовної 

заяви 

Найме- 

нування 

позивач 

а, 

місцезн 

а- 

ходжен 

ня 

Суть 

позов 

-них 

вимог 

Ціна 

позов 

у 

(якщ 

о 

позов 

підля 

-гає 

грош 

о-вій 

оцінц 

і) 

Дата 

і 

номе 

р 

позов 

-ної 

заяви 

Найме 

нуванн 

я суду, 

номер 

справи 

Дата 

та суть 

рішенн 

я 

Дата і номер 

заяви про 

перегляд 

рішення і 

кому вона 
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Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №83 

Про затвердження Порядку 

ведення договірної роботи 

у Тур’є-Реметівській сільській раді 

З метою впорядкування ведення договірної роботи в Тур’є-Реметівській 

сільській раді, відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Цивільного та Господарського кодексів України, Загального 

положення про юридичну службу міністерства, іншого центрального органу 

виконавчої влади, державного підприємства, установи, організації, 

затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 26 листопада 2008 

№ 1040 (із змінами), Тур’я-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Порядок ведення договірної роботи у Тур’є-Реметівській 

сільській раді, що додається (додаток1). 

2. Установити, що: 

1) договори, які укладаються в Тур’є-Реметівській сільській раді, 

підписуються головою сільської ради або уповноваженими нею посадовими 

особами; 

2) міжнародні договори, інші угоди про співробітництво підписуються 

сільським головою, а у разі його відсутності – першим заступником 

сільського голови; 

3) до подання на підпис сільському голові або іншим уповноваженим 

посадовим особам усі документи попередньо візуються відповідно до вимог 

затвердженого Порядку. 

3. Зберігання та облік оригіналів договорів, якими передбачається 

витрачання коштів районної державної адміністрації забезпечити відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради. 

4. Зберігання та облік оригіналів міжнародних договорів та інших угод 

про співробітництво забезпечити правової та кадрової роботи сільської ради. 

5. Зберігання та облік оригіналів договорів із земельних питань 

забезпечити відділу земельних відносин та екології сільської ради. 

6. Зберігання та облік оригіналів договорів із питань оренди майна 

комунальної власності сільської ради забезпечити відділу житлово- 

комунального господарства, транспорту та благоустрою сільської ради. 

7. Керівникам структурних підрозділів сільської ради, які беруть участь 



 

у веденні договірної роботи, забезпечити виконання Порядку ведення 

договірної роботи в Тур’є-Реметівській сільській раді. 

8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

регламенту (голова постійної комісії – Яцик О.Д.), заступників сільського 

голови згідно із функціональними повноваженнями та керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету сільської ради. 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 83 

 
 

ПОРЯДОК 

ведення договірної роботи у Тур’є-Реметівській сільській раді 

 

1. Загальні положення 

 

1.1. Порядок ведення договірної роботи в Тур’є-Реметівській сільській 

раді (далі – Порядок) розроблено відповідно до Цивільного та 

Господарського кодексів України, інших нормативно-правових актів. 

Порядок установлює механізм підготовки проектів договорів, їх укладання та 

контролю за виконанням в сільській раді. 

1.2. Дія цього Порядку поширюється на всі правовідносини, які 

виникають у результаті діяльності Тур’є-Реметівської сільської ради, 

визначеної Конституцією України та Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні”, іншими законодавчими актами. 

1.3. Питання ведення договірної роботи в самостійних структурних 

сільської ради щодо правовідносин, де структурні підрозділи виступають як 

юридичні особи публічного права, здійснюються згідно з чинним 

законодавством відповідно до встановленого ними порядку. 

1.4. Порядок є обов'язковим для виконання посадовими особами та 

працівниками Тур’є-Реметівської сільської ради, які беруть участь при 

укладенні договорів сільським головою або уповноваженою ним особою від 

імені сільської ради. 

У кожному структурному підрозділі сільської ради, який бере участь у 

веденні договірної роботи, виконання цієї роботи покладається на 

конкретного працівника. 

Недодержання встановленого порядку ведення договірної роботи є 

порушенням трудової дисципліни і тягне за собою відповідальність винних у 

цьому осіб згідно з чинним законодавством України. 

1.5. Договірна робота повинна сприяти: 

- виконанню зобов'язань для задоволення потреб сільської ради; 

- забезпеченню виконання договірних зобов'язань у всіх сферах 

діяльності; 

- економії та раціональному використанню матеріальних, трудових, 

фінансових та інших ресурсів. 

1.6. До договірної роботи належать: 

- підготовка та розгляд проектів договорів, що надійшли від іншої 

сторони; 

- погодження проектів договорів структурними підрозділами сільської 
ради;  

- реєстрація та зберігання укладених договорів; 

- ведення журналів обліку договорів; 



 

- здійснення розрахунків та контроль за виконанням укладених 

договорів. 

 

2. Порядок укладання та здійснення контролю за виконанням договорів 

 

2.1. Підготовка проекту договору. 

2.1.1. Договори, стороною в яких виступає сільська рада, мають 

укладатися у письмовій формі. 

2.1.2. Проект договору готується структурним підрозділом сільської 

ради, до компетенції якого належать питання, що становлять предмет 

договору. 

Цей же структурний підрозділ подає проект договору на візування, 

підпис та здійснює інші дії з супроводу проекту договору. 

Проект договору може розроблятися будь-якою зі сторін, що 

домовляються, крім випадків, передбачених чинним законодавством. 

Пропозиція укласти договір має відповідати вимогам чинного 

законодавства, містити істотні умови договору і відображати намір особи, 

яка її внесла, вважати себе зобов'язаною у разі її прийняття. 

2.1.3. Проект договору повинен бути завізований у тижневий термін: 

- керівником структурного підрозділу сільської ради, який готує проект 

договору, заступником голови згідно з розподілом обов'язків або, в разі 

одержання проекту договору від іншої сторони, структурним підрозділом 

сільської ради, заступником голови сільської ради, до повноважень якого 

належать питання, що становлять предмет договору (далі - структурний 

підрозділ, що супроводжує договір); 

- начальником відділу правової та кадрової роботи сільської ради; 

- начальником відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

сільської ради; 

- керівниками відповідних структурних підрозділів сільської ради, 

заінтересованих в укладенні договору. 

У разі нагальної потреби укладання договору за дорученням сільського 

голови строк візування проекту договору може бути зменшено. 

Керівники структурних підрозділів сільської ради, до повноважень 

яких належать питання, що становлять істотні умови договору, зобов'язані не 

допускати фактів безпідставних відмов від візування проектів договорів або 

затягування термінів візування. 

2.1.4. Відділ правової та кадрової роботи сільської ради погоджує 

(візує) проекти договорів за наявності погодження (візи) керівників 

заінтересованих структурних підрозділів або осіб, що їх заміщують. 

2.1.5. Віза включає: найменування посади, особистий підпис, ініціали і 

прізвище особи, яка візує документ, та дату візування, наприклад: 
 

Начальник відділу правової та 

кадрової роботи (Підпис) Дата (Ініціали, прізвище) 



 

Віза проставляється як на лицьовому, так і на зворотному боці 

останнього аркуша проекту договору, якщо місця для цього на лицьовому 

боці останнього аркуша документа не вистачає. 

Візи проставляються на примірниках договорів, що залишаються в 

сільській раді. 

2.1.6. З метою забезпечення захисту фінансових інтересів сільської 

ради та здійснення у межах своєї компетенції контролю за дотриманням 

бюджетного законодавства в сільській раді   фінансовий відділ   сільської 

ради погоджує (візує) всі договори, угоди про співробітництво пов’язані з 

використанням бюджетних коштів, що укладаються сільським головою або 

уповноваженим ним особами від імені сільської ради. 

2.1.7. Проект договору, завізований у встановленому порядку 

керівниками заінтересованих підрозділів, подається на підпис сільському 

голові. 

2.1.8. Розрахунок вартості договору складається його виконавцем 

(продавцем, постачальником тощо), а на етапі укладання договору із 

замовником (покупцем тощо) підписується останнім на знак досягнутої згоди 

(про що, в разі необхідності, складається протокол узгодження договірної 

ціни). 

2.1.9. Розбіжності, що виникають між сторонами під час укладання 

договору, розглядаються структурним підрозділом, який супроводжує 

договір, із залученням у разі необхідності відповідних структурних 

підрозділів сільської ради або заступника голови сільської ради згідно з 

розподілом обов'язків. 

2.1.10. У випадку наявності заперечень щодо умов проекту договору, 

сторона, яка одержала його, складає протокол розбіжностей, який 

підписується, про що обов’язково робиться застереження в договорі, та не 

пізніше 20-денного строку надсилає іншій стороні два примірники протоколу 

розбіжностей разом з договором, підписаним у порядку, встановленому 

підпунктами 2.1.3 – 2.1.6 пункту 2.1 розділу 2 цього Порядку. 

Сторона, яка одержала протокол розбіжностей, зобов'язана розглянути 

його, вжити заходів до врегулювання розбіжностей з іншою стороною, 

включити до договору всі прийняті пропозиції. 

2.1.11. Укладений договір реєструється структурним підрозділом, що 

супроводжує договір, в окремому журналі обліку договорів. 

2.1.12. Структурний підрозділ, який супроводжує договір, здійснює 

контроль за його виконанням, забезпечує його зберігання та облік. 

У разі невиконання чи неналежного виконання договору стороною 

структурний підрозділ невідкладно письмово повідомляє про це відділ 

правової та кадрової роботи сільської ради. Таке повідомлення має бути 

обґрунтованим та містити відповідні підтверджувальні документи. 

2.1.13. Договір повинен містити: 

- найменування сторін; 

- предмет договору (найменування товарів (робіт, послуг), характер 

товарів, що поставляються (виконуваної роботи, послуг, що надаються); 

- зазначені та   додаткові   вимоги   за   згодою   сторін   можуть   бути 



 

відображені в додатках до договору; 

- строк дії договору; 

- строки і порядок поставки товарів (виконання робіт, надання послуг; 

за домовленістю сторін); 

- визначення вартості товарів (робіт, послуг), порядок розрахунків; 

- відповідальність сторін. 

Крім умов, зазначених вище, договором можуть бути передбачені інші 

умови, погоджені сторонами, та такі, що не суперечать чинному 

законодавству. 

2.1.14. Договір за результатами проведення процедур закупівлі 

укладається на підставі Закону України „Про публічні закупівлі”. 

Певні види договорів повинні містити умови, визначені як обов'язкові 

(істотні) згідно з вимогами чинного законодавства у відповідній галузі 

правового регулювання. 

2.2. Підстави для зміни або розірвання договору. 

2.2.1. Зміна або розірвання договору допускається лише за згодою 

сторін, якщо інше не встановлено договором або законом, та вчиняється в 

такій самій формі, що й договір, що змінюється або розривається, якщо інше 

не встановлено договором або законом. 

Сторона, яка вважає за необхідне змінити або розірвати договір, 

надсилає пропозицію щодо цього іншій стороні, у терміни, визначені у 

такому договорі. 

Сторона, яка одержала пропозицію про зміну або розірвання договору, 

повинна відповісти на неї. Якщо сторони не досягли згоди щодо зміни або 

розірвання договору, а також у разі неодержання відповіді у встановлений 

строк з урахуванням часу поштового обігу, заінтересована сторона має право 

передати спір на вирішення відповідного суду. 

У випадку виникнення необхідності внесення за згодою сторін змін до 

договору проект таких змін готується структурним підрозділом, що 

супроводжує договір, або іншою стороною договору в порядку, визначеному 

пунктом 2.1 розділу 2 цього Порядку. 

2.2.2. Договір може бути змінено або розірвано за рішенням суду на 

вимогу однієї зі сторін у разі істотного порушення договору другою 

стороною, а також в інших випадках, установлених договором або законом. 

2.2.3. У разі зміни договору зобов'язання сторін змінюються відповідно 

до змінених умов щодо предмета, місця, строків виконання тощо. 

У разі розірвання договору зобов'язання сторін припиняються, про що 

структурним підрозділом, що супроводжує договір, робиться відмітка у 

журналі реєстрації договорів. 

2.3. Порядок приймання товарів, виконаних робіт, наданих послуг. 

2.3.1. Приймання товарів здійснюється за накладною, а приймання 

робіт і послуг оформлюється двостороннім актом, який складається 

сторонами і є підставою для взаємних розрахунків. 

Зі сторони сільської ради акт візується структурним підрозділом, що 

супроводжує договір, та підписується сільським головою або одним із його 

заступників в разі покладання на нього в установленому порядку таких 



 

повноважень (іншою уповноваженою особою (за довіреністю). 

У разі необхідності для приймання товарів (робіт, послуг) може 

утворюватися відповідна комісія. 

2.3.2. Сторони в договорі можуть передбачити інший порядок і терміни 

приймання переданих товарів, виконаних робіт (наданих послуг), якщо це не 

суперечитиме вимогам чинного законодавства. 

Виконавець має право виконати свій обов'язок достроково, якщо інше 

не встановлено договором, актами цивільного законодавства або не випливає 

із суті зобов'язання чи звичаїв ділового обороту. 

2.3.3. За невиконання чи неналежне виконання зобов'язань за 

договором сторони передбачають у договорі відповідальність як передбачену 

чинним законодавством, так і додаткову відповідно до досягнутої згоди. 

2.4. Розрахунки за договором. 

2.4.1. Розрахунки за виконані за договором зобов'язання здійснюються 

на підставі вартості, визначеної договором, з урахуванням виконання 

сторонами договірних зобов'язань та відповідно до строків платежів, 

передбачених договором. 

2.4.2. Попередня оплата товарів, робіт і послуг, що закуповуються за 

бюджетні кошти, здійснюється лише у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

2.4.3. У договорі може бути передбачена одноразова або поетапна 

оплата вартості товарів, робіт, послуг за договором у встановлений 

сторонами термін. 

2.5. Відповідальність за ведення договірної роботи. 

2.5.1. Відповідальність за перевірку відповідності товарів, виконуваних 

робіт і послуг умовам укладених договорів покладається на структурний 

підрозділ, що супроводжує договір. 

2.5.2. Відповідальність за правильність визначення форм та умов 

оплати, своєчасність здійснення фінансових операцій покладається на відділ 

бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради (якщо 

фінансування договору здійснюватиметься за рахунок коштів сільської ради). 

2.5.3. Відповідальність за відповідність договірних документів вимогам 

чинного законодавства покладається на відділ правової та кадрової роботи. 

 

3. Порядок підготовки, укладання та виконання окремих видів договорів 

 

3.1. Порядок підготовки міжнародних договорів. 

3.1.1. Міжнародні договори, меморандуми, угоди про співробітництво 

тощо (далі - міжнародні договори) з відповідними органами іноземних 

держав, міжнародними організаціями та суб'єктами права іноземних держав 

(далі - інша сторона) розробляються з урахуванням вимог цього Порядку та 

відповідно до нормативно-правових актів та правил здійснення зовнішніх 

зносин. 

3.1.2. Проект міжнародного договору готується (вноситься) 

структурним підрозділом, який визначений головою сільської ради у 

резолюції з урахуванням пропозицій, поданих відповідними структурними 



 

сільської ради, виходячи з предмету договору. 

Опрацювання тексту проекту міжнародного договору на відповідність 

вимогам законодавства України здійснює відділ правової та кадрової роботи 

сільської ради. 

3.2. Порядок підготовки угод про співробітництво. 

3.2.1. Угоди про співробітництво тощо (далі - угоди про 

співробітництво) розробляються з урахуванням вимог цього Порядку 

відповідно до чинних нормативно-правових актів та практики. 

3.2.2. Проект угоди про співробітництво готується (вноситься) 

структурним підрозділом, до повноважень якого належать питання, що 

становлять предмет угоди, з урахуванням пропозицій, поданих відповідними 

структурними підрозділами сільської ради. 

Опрацювання тексту проекту угоди на відповідність вимогам 

законодавства України здійснює відділ правової та кадрової роботи сільської 

ради. 

3.3. Порядок підготовки договорів оренди землі та договорів оренди 

земельних часток (паїв). 

3.3.1. Укладення договорів оренди землі та договорів оренди земельних 

часток (паїв) здійснюється відповідно до Земельного кодексу України, 

Податкового кодексу України, Закону України “Про оренду землі”, Типового 

договору оренди землі, затвердженого постановою Кабінету Міністрів 

України від 03 березня 2004 року № 220, зі змінами та доповненнями. 

Проект договору оренди землі та договорів оренди земельних часток 

(паїв) готується відділом земельних відносин та екології. 

Опрацювання тексту проекту договорів оренди землі та договорів 

оренди земельних часток (паїв) на відповідність вимогам законодавства 

України здійснює відділ правової та кадрової роботи сільської ради. 

3.3.3. Договори оренди землі та договори оренди земельних часток 

(паїв) реєструються відділом земельних відносин та екології в окремих 

журналах. 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

Додаток 

до Порядку ведення договірної 

роботи в сільській раді 
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реєстрації договорів, укладених сільською радою 
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Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №84 

 

Про внесення змін до Статуту 

комунального закладу «Тур’є- 

Реметівська дитяча школа мистецтв» 

 

Відповідно до статей 25, 26, 59 Закону України «Про місцеве самовря- 

дування в Україні», керуючись наказом Міністерства культури України від 

09.08.2018 № 686 «Про затвердження положення про мистецьку школу», 

Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Статуту Тур’є-Реметівської дитячої школи 

мистецтв, затвердженого рішенням другої сесії VIII скликання Тур’є- 

Реметівської сільської ради від 17.12.2020 р. № 19 «Про зміну засновника, 

назви та затвердження статуту комунального закладу «Тур’є-Реметівська 

дитяча школа мистецтв», а саме змінити назву закладу, вилучивши термін 

«дитяча» та викласти у новій редакції – «Тур’є-Реметівська школа мистецтв» 

(Статут в новій редакції додається). 

2. Відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

провести відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством 

України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

 

 
 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1004-18?lang=uk
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z1004-18?lang=uk


 

Затверджено 

рішенням 5 сесії VІІІ скликання 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 84 

 
 

 

 

 

 

 
СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД 

“ТУР’Я-РЕМЕТІВСЬКА ШКОЛА МИСТЕЦТВ” 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 
(нова редакція) 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Тур’ї Ремети 

2021 рік 



 

1. Загальні положення 

 
1.1. Цей Статут регламентує діяльність Комунального закладу «Тур’я- 

Реметівська школа мистецтв» Тур’є-Реметівської сільської ради – далі 

Школа, яка є закладом спеціалізованої мистецької освіти та надає початкову 

мистецьку освіту. 

Школа є закладом позашкільної освіти сфери культури і здійснює свою 

діяльність відповідно до Конституції України, Законів України “Про освіту“, 

“Про позашкільну освіту“, “Про культуру“, інших законів України, актів 

Президента України, Кабінету Міністрів України, наказів Міністерства 

культури України, рішень Ужгородської міської ради її виконавчих органів, 

прийнятих у межах їх повноважень, визначених законами України, рішень 

Тур’є-Реметівської сільської ради а також цього Статуту. 

1.2. Засновником Школи є Тур’є-Реметівська сільська рада, юридична 

адреса: 89221, Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур’ї Ремети, 

вул. Тканка, 1 (далі - Засновник). 

Школа безпосередньо підпорядкована відділу культури та туризму 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради (далі – 

Уповноважений орган). 

Власником майна Школи є Тур’є-Реметівська сільська рада. 

Школа заснована на комунальній формі власності та має статус 

неприбуткового закладу освіти. 

Юридична адреса Школи: 89221, Закарпатська область, Перечинський 

район, с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 10. 

1.3. Школа провадить свою діяльність за такими напрямами 

позашкільної освіти: 

1.3.1. Художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих 

здібностей, обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, 

оволодіння знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; 

1.3.2. Мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних 

мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької 

діяльності. 

1.4. Школа організовує освітній процес за освітніми програмами 

елементарного, середнього (базового) підрівнів початкової мистецької освіти 

та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним 

мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями. 

1.5. Початкова мистецька освіта може здобуватися одночасно із 

здобуттям дошкільної, повної загальної середньої, професійної (професійно- 

технічної) та фахової передвищої освіти, а також незалежно від здобуття 

рівня освіти. 

1.6. Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової 

мистецької освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному 

рівні формальної освіти. 

1.7. Школа може здійснювати освітню діяльність за освітніми 

програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і 



 

запитів. 

1.8. Інституційний аудит та громадська акредитація Школи здійснюються 

на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством України. 

1.9. Мова навчання і виховання здобувачів освіти, ведення шкільної 

документації у Школі визначається Конституцією України і відповідним 

законом України. Мовою освітнього процесу у Школі є державна мова. 

1.10. Статут Школи, доповнення та зміни до нього затверджуються 

засновником. Зміни до Статуту реєструється відповідно до законодавства 

України. 

1.11. Створення, реорганізація, ліквідація Школи здійснюються відповідно 

до законодавства України. 

1.12. Найменування: 

1.12.1. Повне найменування: 

1.12.1.1. Українською мовою: Тур’я-Реметівська школа мистецтв 

1.12.1.2. Англійською мовою: Turya-Remetov SchoolofArts 

1.12.2. Скорочене найменування: 

1.12.2.1. Українською мовою: Тур’я-Реметівська ШМ 

1.12.2.2. Англійською мовою: Turya-Remetov SA 

2. Організаційно-правові засади діяльності 

 
2.1. Школа є юридичною особою, діє на підставі Cтатуту, затвердженого 

засновником, має самостійний кошторис, самостійний баланс, власну 

бухгалтерію та інші атрибути юридичної особи. 

2.2. Школа є бюджетною неприбутковою організацією. 

2.3. Доходи Школи у вигляді коштів, матеріальних цінностей та немате- 

ріальних активів, одержаних Школою від здійснення, або на здійснення 

діяльності, передбаченої її Статутом, звільняються від оподаткування. 

2.4. Школа має власні печатку, штамп, бланки, інші реквізити відповідно 

до чинного законодавства. Всі розрахунки проводить через централізовану 

бухгалтерію відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2.5. Школа користується закріпленим за нею комунальним майном. 

2.6. Основним видом діяльності Школи є освітня і мистецька діяльність, 

яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього 

процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти 

компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти та 

сфери культури Школа також є середовищем для розвитку творчого 

мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку. 

2.7. Основними функціями Школи є: 

2.7.1. Надання початкової мистецької освіти. 

2.7.2. Організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для 

набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і 

ціннісних орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у 

них теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та 

професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва. 

2.7.3. Створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації 



 

особистості здобувача початкової мистецької освіти. 

2.7.4. Популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до 

нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та 

сфери зайнятості. 

2.7.5. Формування потреб громадян у якісному культурному та 

мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері 

культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з 

мистецтвом, мистецьких практик. 

2.7.6. Пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього 

віку, розвиток їх мистецьких здібностей. 

2.7.7. Здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами. 

2.7.8. Створення умов для набуття здобувачами первинних професійних 

навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації 

та/або професійної діяльності. 

2.7.9. Виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання 

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу, етносів України, а також інших націй і народі. 

2.7.10. Здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, 

організаційної роботи. 

2.8. З метою виконання завдань, що поставлені перед Школою, та 

забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів i здібностей 

здобувачів початкової мистецької освіти при Школі мають діяти: 

2.8.1) відділ народних інструментів; 

2.8.2) клас струнно-смичкових інструментів; 

2.8.3) клас фортепіано; 

2.8.4) клас духових та ударних інструментів; 

2.8.5) клас музично-теоретичних дисциплін; 

2.8.6) вокально-хоровий клас; 

2.8.7) хореографічний клас; 

2.8.8) театральний клас; 

2.8.9) клас образотворчого мистецтва. 

При відповідній базі можуть створюватися і інші відділи, класи 

інклюзивної освіти, підрозділи, що працюватимуть на засадах самоокупності, 

а також відокремлені структурні підрозділи, філії які забезпечують надання 

послуг з початкової мистецької освіти за видами мистецтва або різним 

фахом; 

2.9. Відокремлені структурні підрозділи створюються з метою 

наближення місць навчання до громадян за місцем проживання. 

Відокремлений структурний підрозділ створюється за рішенням керівника 

Школи, за погодженням із Засновником. Фінансове, матеріально-технічне та 

кадрове забезпечення діяльності відокремлених структурних підрозділів 

Школи здійснюється Засновником в тому самому порядку, що й основного 

закладу. 

2.10. Школа має право: 

2.10.1) самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для 



 

забезпечення освітнього процесу; 

2.10.2) здійснювати освітній процес за наскрізними освітніми 

програмами; 

2.10.3) реалізовувати академічну, кадрову та фінансову автономію в 

межах чинного законодавства України; 

2.10.4) реалізовувати освітні та мистецькі проекти; 

2.10.5) надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних 

засадах; 

2.10.6) реалізовувати власну мистецьку продукцію; 

2.10.7) брати участь у грантових програмах та проектах; 

2.10.8) входити до складу освітніх комплексів та інших об’єднань із 

закладами освіти різних рівнів, освітніх округів за умови збереження статусу 

юридичної особи та своїх функцій, визначених цим Статутом; 

2.10.9) входити (у тому числі через своїх представників) до асоціацій, 

інших професійних та громадських об’єднань або створювати такі 

організації; 

2.10.10) бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних 

кадрів закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти відповідно 

до укладених договорів; 

2.10.11) бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників мистецьких шкіл; 

2.10.12) організовувати роботу своїх структурних підрозділів (філій) у 

приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі 

укладених договорів; 

2.10.13) укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі 

зв’язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, 

установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, 

установами, організаціями, фондами тощо; 

2.10.14) Школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у 

реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів 

і програм. Школа може залучати гранти міжнародних організацій та фондів 

відповідно до законодавства; 

2.10.15) залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та 

інших форм освітньої і мистецької діяльності; 

2.10.16) учні та педагогічні працівники Школи мають право на 

академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та 

мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в 

Україні та за кордоном; 

2.10.17) Школа має право здійснювати іншу діяльність, не заборонену 

чинним законодавством України. 

2.11. Школа зобов’язана: 

2.11.1) надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, 

забезпечувати якість початкової мистецької освіти; 

2.11.2) виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені 

Міністерством культури та інформаційної політики України; 

2.11.3) створювати умови   для   реалізації   індивідуальних   освітніх 



 

траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних 

компетентностей; 

2.11.4) створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти; 

2.11.5) дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та 

фінансової діяльності; 

2.11.6) забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати 

праці та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

2.11.7) здійснювати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством 

України. 

2.12. Школа здійснює планування методичної роботи, спрямованої на 

вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Проводить роботу з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. 

Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, 

майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими 

організаційними формами. Школа може надавати методичну допомогу 

педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, 

дитячим, громадським організаціям. 

2.13. Школа здійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної 

відкритості в межах, передбачених чинним законодавством України. 

2.14. Школа веде службову та навчальну документацію, яка регламентує 

організацію та провадження освітнього процесу. Службова та навчальна 

документація, а також окремі її форми визначаються Міністерством культури 

та інформаційної політики України. 

2.15. Школа подає статистичну звітність за формами та в строки, 

визначені чинним законодавством України. 

2.16. Структура та штатна чисельність Школи затверджуються 

виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради, штатний розпис - 

Тур’є-Реметівським сільським головою. 

 

3. Управління Школою 

3.1. Управління Школою в межах повноважень, визначених чинним 

законодавством України та цим Статутом, здійснюють: 

3.1.1. Засновник. 

3.1.2. Орган управління. 

3.1.3. Директор Школи. 

3.1.4. Колегіальний орган управління (Педагогічна рада). 

3.2. Засновник: 

3.2.1. Затверджує головні напрямки діяльності Школи та контролює їх 

виконання. 

3.2.2. Затверджує Статут Школи та зміни до нього. 

3.2.3. Ініціює проведення аудиту Школи у разі зниження мистецькою 

школою якості освітньої діяльності. 

3.2.4. забезпечує створення у Школі умов для інклюзивної мистецької 

освіти початкового рівня. 

3.2.5. Забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти 



 

відповідно до їх потреб і запитів шляхом розвитку Школи та відкриття 

відокремлених структурних підрозділів. 

3.2.6. Забезпечує фінансування діяльності Школи у частині забезпечення 

якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької 

освіти, які надаються Школою у межах затверджених освітніх програм. 

3.2.7. Забезпечує розвиток матеріально-технічної бази Школи. 

3.2.8. Забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників школи у межах, визначених чинним законодавством України. 

3.2.9. Компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян 

відповідно до чинного законодавства України. 

3.2.10. Забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних 

працівників та інших працівників Школи. 

3.2.11. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Школи 

відповідно до чинного законодавства України. 

3.2.12. У разі реорганізації чи ліквідації Школи забезпечує здобувачам 

початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій 

мистецькій школі. 

3.2.13. Реалізує інші права, передбачені законодавством України та 

статутом мистецької школи. 

3.3. Орган управління. 

3.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Школи, затверджує плани 

діяльності та заслуховує звіти про їх виконання. 

3.3.2. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 

власністю Тур’є-Реметівської сільської ради, закріпленої за Школою. 

3.3.3. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Школи. 

3.3.4. Укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником 

Школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та Статутом Школи, розриває його з підстав та у 

порядку, які визначені чинним законодавством України та цим Статутом; 

здійснює контроль за його виконанням. 

3.4. Директор у межах наданих йому повноважень: 

3.4.1. Здійснює безпосереднє управління Школою. 

3.4.2. Організовує та забезпечує здійснення освітньої, фінансово- 

господарської та іншої діяльності Школи. 

3.4.3. Представляє Школу у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без 

доручень у межах повноважень, передбачених чинним законодавством 

України та цим Статутом. 

3.4.4. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Школи. 

3.4.5. Здійснює контроль за виконанням освітніх програм. 

3.4.6. Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти. 

3.4.7. Укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або 

їх законними представниками. 

3.4.8. Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю Школи. 



 

3.4.9. Здійснює кадрову політику Школи, призначає на посади та звільняє 

з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників Школи, 

визначає їх функціональні обов’язки за погодженням з Органом управління. 

3.4.10. Затверджує план прийому до Школи на відповідний навчальний 

рік. 

3.4.11. Визначає розміри плати за навчання в порядку, визначеному 

законодавством та подає на розгляд Органу управління для подальшого 

затвердження Виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3.4.12. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і 

контролює їх виконання. 

3.4.13. Сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 

Школи. 

3.4.14. Вводить в дію та забезпечує реалізацію рішень педагогічної ради 

щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги 

працівникам Школи відповідно до чинного законодавства України. 

3.4.15. Сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників 

освітнього процесу. 

3.4.16. Затверджує стратегію (перспективний план) розвитку Школи та 

освітні програми, розроблені Педагогічною радою. 

3.4.17. Забезпечує дотримання у Школі вимог законодавства України про 

охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 

створення належних умов праці. 

3.4.18. Несе відповідальність за збитки, завдані Школі з вини керівника, у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

3.4.19. Ініціює внесення змін до Статуту Школи. 

3.4.20. Подає на затвердження штатний розпис Школи у порядку 

встановленому чинним законодавством України. 

3.4.21. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

України, цим Статутом, контрактом між Органом управління та керівником 

Школи. 

3.5. Директор призначається на посаду Органом управління Школи, 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про культуру», «Про 

позашкільну освіту». 

3.6. Директор Школи є головою Педагогічної ради – постійно-діючого 

колегіального органу управління Школою. Обов'язки секретаря Педагогічної 

ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік. 

3.7. Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників Школи і 

створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного 

процесу, підвищення професійної майстерності та творчого зростання 

педагогічного колективу. 

Педагогічна рада Школи здійснює планування діяльності Школи, у 

тому числі розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Школи. 

3.8. Педагогічна рада Школи: 

3.8.1. Планує роботу Школи. 

3.8.2. Розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Школи. 

3.8.3. Розробляє освітні програми та оцінює результативність їх 



 

виконання. 

3.8.4. Розглядає питання формування контингенту та схвалює план 

прийому на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на 

затвердження. 

3.8.5. Формує систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 

академічної доброчесності. 

3.8.6. Приймає рішення щодо видачі документів про початкову 

мистецьку освіту. 

3.8.7. Розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку 

освітнього процесу в Школі, її структурних підрозділах. 

3.8.8. Обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників. 

3.8.9. Ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів, працівників та інших учасників освітнього процесу. 

3.8.10. Розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників 

Школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх 

обов’язків. 

3.8.11. Має право ініціювати проведення позапланового інституційного 

аудиту та громадської акредитації Школи. 

3.9. Рішення Педагогічної ради вводяться в дію наказами директора 

Школи. 

3.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Школи 

є загальні збори колективу. 

3.10.1. Засідання загальних зборів є правочинним, якщо в ньому бере 

участь не менше 2/3 її членів колективу. Рішення приймаються більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів. Рішення мають рекомендаційний 

характер. Засідання оформлюються протоколами. 

3.11. У Школі, за рішенням загальних зборів, можуть створюватись і 

діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, тощо. 

4. Учасники освітнього процесу 

4.1. Учасниками освітнього процесу в Школі є: 

4.1.1. Здобувачі початкової мистецької освіти – учні. 

4.1.2. Педагогічні працівники. 

4.1.3. Батьки учнів або їх законні представники. 

4.1.4. Інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу. 

4.1.5. Інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, 

визначеному статутом Школи відповідно до чинного законодавства України. 

4.2. Права та обов’язки учнів визначаються чинним законодавством 

України та Статутом Школи. 

4.3. Учень має право на: 

4.3.1. Доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його 

запитів, здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів. 

4.3.2. Індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через 

вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, 



 

видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів 

навчання. 

4.3.3. Якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за 

одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах 

освітніх програм мистецької школи. 

4.3.4. Справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання 

та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності. 

4.3.5. Свободу творчості, культурної та мистецької діяльності. 

4.3.6. Безпечні та нешкідливі умови навчання. 

4.3.6. Повагу до людської гідності. 

4.3.7. Користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи та послугами її 

структурних підрозділів. 

4.3.8. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі та науковій діяльності. 

4.3.9. Демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно- 

мистецьких заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, 

концертах, виставках, у виставах тощо. 

4.3.10. Особисту або через своїх законних представників участь у 

громадському самоврядуванні та управлінні Школи. 

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

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення. 

4.4. Учень зобов’язаний: 

4.4.1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального 

навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягати передбачених нею результатів навчання. 

4.4.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх 

учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм. 

4.4.3. Дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, майна 

Школи та довкілля. 

4.4.4. Дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку Школи, а 

також умов договору про надання освітніх послуг. 

4.5. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи 

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

забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. 

4.6. Педагогічними працівниками Школи є директор, заступники 

директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші 

педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці 

педагогічних працівників. 

4.7. Педагогічний працівник Школи має право на: 

4.7.1. академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітній програмі. 

4.7.2. Педагогічну ініціативу. 

4.7.3. Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 



 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед 

методик компетентнісного навчання. 

4.7.4. Користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи та послугами її 

структурних підрозділів. 

4.7.5. Підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм 

навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої 

діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників. 

4.7.6. Проходження сертифікації відповідно до чинного законодавства 

України. 

4.7.7. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі. 

4.7.8. Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та 

об’єктивне її оцінювання. 

4.7.9. Захист професійної честі та гідності. 

4.7.10. індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу 

діяльність за межами Школи. 

4.7.11. безпечні і нешкідливі умови праці. 

4.7.12. відпустку відповідно до законодавства. 

4.7.13. участь у громадському самоврядуванні Школи. 

4.7.14. участь у роботі колегіальних органів управління Школи. 

4.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

4.8.1. Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний 

рівні та педагогічну майстерність. 

4.8.2. Виконувати освітню програму для досягнення учнями 

передбачених нею результатів навчання. 

4.8.3. Сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я. 

4.8.4. Дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності. 

4.8.5. Проходити атестацію в порядку, визначеному Міністерством 

культури та інформаційної політики України. 

4.8.6. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, 

свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу. 

4.8.7. Настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства. 

4.8.8. Формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України. 

4.8.9. Виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних 

цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання 

України та навколишнього природного середовища. 

4.8.10. Формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 



 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами. 

4.8.11. Захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

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

шкоди здоров’ю здобувача освіти. 

4.8.12. Дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку 

Школи, виконувати свої посадові обов’язки. 

4.9. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, 

передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором 

та/або Статутом Школи. Відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

4.10. Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного 

працівника Школи визначаються чинним законодавством України. 

Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників Школи 

встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом (за 

наявності) до відповідних посад педагогічних працівників. 

4.11. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників 

Школи встановлюється Директором згідно із чинним законодавством 

України. 

4.11.1. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та 

концертмейстера Школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата 

роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. 

4.11.2. Доплати за завідування відділами, відділеннями встановлюються 

в розмірах, визначених чинним законодавством України. 

4.12. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного 

працівника протягом навчального року можливий у разі зміни кількості 

годин за окремими навчальними програмами, що передбачається річним 

навчальним планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом 

навчального року, а також за письмовою заявою педагогічного працівника з 

додержанням законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного 

навантаження педагогічного працівника здійснюється Директором. 

4.13. Права та обов’язки батьків або інших законних представників учнів 

Школи визначаються чинним законодавством України, цим Статутом і 

договором про надання освітніх послуг. 

4.14. Батьки учнів або їх законні представники мають право: 

4.14.1. Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 

здобувачів освіти. 

4.14.2. Брати участь у громадському самоврядуванні Школи, зокрема 

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського 

самоврядування Школи за їх наявності. 

4.14.3. Обирати заклад культури, освітню програму, вид і форму здобуття 

дітьми мистецької освіти. 

4.14.4. брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку 

дитини та індивідуального навчального плану. 

4.14.5. Завчасно отримувати   інформацію   про   всі   заплановані   та 



 

позапланові заходи та надавати згоду на участь у них дитини. 

4.14.6. Звертатися до Органу управління, керівника Школи та органів 

громадського самоврядування Школи з питань навчання та виховання дітей. 

5. Організація освітнього процесу в Школі 

5.1. Організація освітнього процесу в Школі здійснюється відповідно до 

плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується 

директором Школи. 

5.2. План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру 

навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку 

між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог чинного 

законодавства України «Про позашкільну освіту». 

5.3. Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та 

інших творчих об’єднань у Школі здійснюється у період з 01 до 15 вересня, 

що є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі 

дні Школа може працювати за окремим планом, затвердженим її директором. 

5.4. У період епідемій, екологічного лиха тощо, Засновником може 

встановлюватися особливий режим роботи Школи відповідно до чинного 

законодавства України. 

5.5. Освітній процес у Школі здійснюється за освітніми програмами. 

Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й 

організованих Школою з метою досягнення учнями результатів навчання 

(набуття компетентностей). 

5.5.1. Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну 

послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані 

результати навчання здобувачів освіти. 

5.5.2. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей 

соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, 

запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій 

та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів. 

5.6. Школа може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі 

наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що 

затверджуються Міністерством культури та інформаційної політики України. 

Для осіб з особливими освітніми потребами Школою можуть розроблятися 

окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до 

освітніх програм, за якими працює Школа, може включатися корекційно- 

розвитковий складник. 

5.7. На підставі освітньої програми Школа складає та затверджує річний 

план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують 

організацію освітнього процесу. 

5.7.1. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення 

навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система 

організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми 

роботи, інші особливості організації навчання в Школі. 



 

5.7.2. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом 

педагогічного працівника. 

5.8. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості 

годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, 

здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного 

складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані. 

5.9. Освітній процес у Школі здійснюється диференційовано відповідно 

до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів 

з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. 

5.10. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й 

освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види 

проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової 

мистецької освіти, що розкривається в освітніх програмах Школи та 

навчальних програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність 

груп для опанування здобувачами окремих освітніх компонентів 

визначається освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення 

якості початкової мистецької освіти. 

5.11. Процедура приймання учнів на навчання до Школи, а також їх 

переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на 

навчання визначається чинним законодавством України, цим Статутом та 

планом організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм. 

5.12. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою 

здійснюється наказом директора на підставі укладеного Договору про 

надання освітніх послуг. У договорі обов’язково зазначаються права й 

обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов’язків, 

передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за 

навчання. 

5.13. Питання внутрішнього переведення учнів у Школі, зарахування на 

освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші 

питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються 

Школою в порядку, визначеному цим Статутом та планом організації 

освітнього процесу. 

5.14. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється 

в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною 

формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та 

порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін 

(предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове оцінювання 

результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування 

освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою 

програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів 

навчання учнів. 

5.15. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та 

продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, 

отримують Свідоцтво про початкову мистецьку освіту. Свідоцтво підписує 

директор Школи або особа, яка виконує його обов’язки на дату видачі 

документа. 



 

5.16. Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не 

продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за 

запитом учня або його законного представника директор Школи може видати 

довідку про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми. 

5.17. Школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану 

на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у 

Школі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, зокрема 

школа педагогічного наставництва. Школою щороку планується методична 

робота, що включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення 

педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової 

мистецької освіти в Школі. 

5.18. У разі організації та проведення на базі Школи заходів з 

підвищення кваліфікації директор має право видавати педагогічним 

працівникам, які взяли в них участь, відповідні довідки (сертифікати). 

5.19. Освітній процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: 

5.19.1. Індивідуальні та групові уроки. 

5.19.2. Репетиції. 

5.19.3. Перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти. 

5.19.4. Лекції, бесіди, вікторини, екскурсії. 

5.19.5. Позаурочні заходи, а також інші форми, передбачені цим 

Статутом. 

5.20. Основною формою освітнього процесу Школи є урок. Тривалість 

одного уроку в закладі визначається освітніми програмами, з урахуванням 

психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних 

вікових категорій і становить для учнів: віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 

віком від 6 до 7 років - 35 хвилин; інших - 45 хвилин. Кількість, тривалість 

та послідовність уроків   і   перерв   між   ними   визначається розкладами, 

що затверджуються заступниками керівника Школи з навчальної роботи. 

5.21. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально- 

виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім 

випадків, передбачених чинним законодавством України. 

 

6. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

6.1. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України. 

6.2. Фінансування Школи здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

6.3. Додатковими джерелами фінансування Школи є: 

6.3.1. Кошти, одержані за надання освітніх послуг, від надання в оренду 

приміщень, обладнання, не оподатковуються і спрямовуються на соціальні 

потреби та розвиток Школи. 

6.3.2. Гуманітарна допомога. 

6.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та 

безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, інших юридичних 



 

та фізичних осіб. 

6.3.4. Інші джерела, не заборонені чинним законодавством України. 

6.4. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, 

використовуються Школою на діяльність, передбачену цим Статутом. 

6.5. Розмір плати, порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання 

у Школі затверджується рішенням виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради за відповідним поданням директора Школи. 

6.6. Розмір та умови оплати навчання в Школі та надання нею 

додаткових освітніх послуг зазначаються у Договорі про надання освітніх 

послуг між Школою і здобувачем освіти (його законними представниками) 

та/або юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату відповідно до 

чинного законодавства України. Плата може вноситися за весь строк 

навчання повністю одноразово або частинами — щомісяця, щокварталу, 

щосеместру. 

6.7. Школа, за умови прийняття відповідного рішення Виконавчим 

комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради, має право змінювати розмір 

плати за навчання у порядку, передбаченому договором, не більше одного 

разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за 

попередній календарний рік. 

6.8. Кошти, отримані Школою як плата за навчання або за надання 

додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або 

місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на утримання та 

зміцнення матеріально-технічної бази закладу, матеріальні витрати, 

пов’язані з навчально-виховною роботою, оплату праці, матеріальне 

стимулювання працівників тощо. 

6.9. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування 

Школи не зменшуються. 

6.10. Школа самостійно розпоряджається надходженнями від 

провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої її Статутом, за 

погодженням з Органом управління. 

6.11. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять Школі у 

вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, 

добровільних пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі 

нерезидентів, для провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, 

не вважаються прибутком. 

6.12. Учні Школи, яким відповідно до чинного законодавства України 

надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно. 

Засновник та має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з 

урахуванням можливостей бюджету. 

6.13. Майно Школи є комунальною власністю Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

6.14. Майно Школи становлять необоротні та оборотні активи, основні 

засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником. 

6.15. Школа володіє, користується і розпоряджається майном, 

земельною ділянкою відповідно до чинного законодавства України. Основні 

фонди, земельні ділянки та інше майно Школи не підлягають вилученню, не 



 

можуть бути джерелом погашення податкового боргу. 

6.16. Школа розпоряджається своїми фінансовими ресурсами, забезпечує 

максимальну економію з витрачання матеріалів, їх цільове використання. 

6.17. Школа має право, з дозволу Засновника або Органу управління, 

здавати в оренду, передавати, надавати в безоплатне користування належне 

йому комунальне майно, у порядку, визначеному чинним законодавством 

України. Школа має право списувати майно з балансу у встановленому 

порядку. 

6.18. Школа несе відповідальність за збереження та ефективне 

використання комунального майна. 

7 . Реорганізація або ліквідація Школи 

7.1. Припинення діяльності Школи відбувається шляхом її реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації. 

7.2. Приєднання, злиття Школи здійснюється за рішенням Засновника 

Школи. При цьому майнові права та обов’язки Школи переходять до 

суб’єкта, що утворений внаслідок злиття, приєднання. 

7.3. Поділ Школи, виділення з її складу суб’єкта діяльності здійснюється 

за рішенням Засновника Школи. При цьому майнові права та обов’язки 

Школи розподіляються між його правонаступниками згідно з розподільчим 

балансом. 

7.4. Перетворення Школи здійснюється за рішенням Засновника Школи. 

У разі перетворення Школи у інший суб’єкт діяльності до новоутвореного 

суб’єкта господарювання переходять усі майнові права і обов’язки Школи. 

7.5. Ліквідація Школи проводиться за рішенням Засновника, або за 

рішенням органу влади, який має за законом відповідні повноваження. 

7.6. При реорганізації Школи вся сукупність прав та обов’язків 

переходить до його правонаступників. 

7.7. Школа ліквідується у випадках: 

7.7.1. Прийняття відповідного рішення Засновником. 

7.7.2. На інших підставах, передбачених чинним законодавством 

України. 

7.8. Ліквідація Школи здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 

7.9. У разі припинення діяльності Школи (ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) усі активи передаються одній або кільком 

неприбутковим комунальним організаціям відповідного виду або 

зараховуються до доходу міського бюджету. 

7.10. Ліквідація Школи здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Засновником або за рішенням суду. 

7.11. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 

пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з 

дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який 

прийняв рішення про ліквідацію. 

7.12. Ліквідаційна комісія розміщує у засобах масової інформації 

повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк 

заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 



 

повідомляє особисто у письмовій формі у визначені законодавством України 

строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі 

стягнення дебіторської заборгованості Школи. 

7.13. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління Школою. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну 

комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 

перевірені у встановленому законодавством України порядку. 

7.14. Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені закладу, що 

ліквідується. 

7.15. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 

відповідно до законодавства України. 

7.16. Працівникам Школи, які звільняються у зв’язку з її реорганізацією 

чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до 

законодавства України про працю. 

7.17. Школа вважається такою, що припинила свою діяльність, із дати 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи. 

7.18. Питання, не врегульовані законодавством України, вирішуються 

Засновником та/або Органом управління. 

 

8. Державний контроль за діяльністю закладу 

8.1. Державний контроль за діяльністю Школи здійснюють Міністерство 

культури і інформаційної політики України, Міністерство освіти України, 

органи виконавчої влади та місцевого самоврядування у сфері яких 

перебуває Школа. 

8.2. Основною формою державного контролю за діяльністю Школи є 

інституційний аудит та громадська акредитація. 

 
9. Затвердження, реєстрація, зміни до статуту 

9.1. Статут Школи, доповнення та зміни до нього затверджуються 

Засновником. 

9.2. Статут Школи та зміни до Статуту реєструється відповідно до 

законодавства України. 

9.3. Зміни до статуту Школи набирають чинності з дня їх державної 

реєстрації. 

9.4. Усі відповідним чином посвідчені примірники Статуту мають 

однакову юридичну силу та зберігаються у уповноваженого органу та 

директора Школи. 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №85 

Про внесення змін до додатку 1 рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради № 40 

від 30.12.2020 року «Про внесення змін до 

рішення Тур’є-Реметівської сільської ради 

№ 16 від 17.12.2020 року «Про затвердження 

структури виконавчих органів Тур’є- 

Реметівської сільської ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів на 2021 рік» 

Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови 

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

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

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

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести наступні зміни до додатку 1 рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради №40 від 30.12.2020 року «Про внесення змін до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради № 16 від 17.12.2020 року «Про 

затвердження структури виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської 

ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2021 

рік»: 

1.1. Вивести із структури відділу правової та кадрової роботи посаду 

провідного спеціаліста з 01.04.2021року; 

1.2. Ввести у структуру апарату сільської ради посаду провідного 

спеціаліста з питань ведення військового обліку та цивільного захисту з 

02.04.2021 року; 

1.3. Перейменувати посаду спеціаліста з питань цивільного захисту, 

пожежної та техногенної безпеки Тур’є-Реметівської сільської ради на посаду 

головного спеціаліста апарату сільської ради. 

2. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної комісії – 

Лоскій І.І.). 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 86 

Про зміну режиму роботи 

закладів дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

Керуючись Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про дошкільну освіту», 

Національної доктрини розвитку освіти, затвердженою Указом Президента 

України від 17.04.2002 № 347/2002, Указів Президента України: від 

04.07.2005 № 1013/2005 «Про невідкладні заходи щодо забезпечення 

функціонування та розвитку освіти в Україні», від 20.03.2008 №244/2008 

«Про додаткові заходи щодо підвищення якості освіти в Україні», від 

30.09.2010 року № 926/2010 «Про заходи щодо забезпечення пріоритетного 

розвитку освіти в Україні», з метою ефективного використання бюджетних 

коштів, враховуючи рекомендації постійної комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Змінити режим роботи закладів дошкільної освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради згідно з переліком, що додається, з 12-ти годинного на 10,5 

годинний режим роботи з 01.09.2021 року. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради (Цапику В. Й.) попередити керівників закладів дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської ради (згідно додатку 1) про зміни умов 

праці відповідно до статті 40 КЗпП України. 

3. Керівникам закладів дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської 

ради (згідно додатку1) попередити працівників про зміни умов праці 

відповідно до статті 40 КЗпП України. 

4. Керівникам закладів дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської 

ради внести зміни до правоустановчих документів закладів відповідно до 

даного рішення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 

до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

від 25.03.2020 року № 86 

 

 
С П И С О К 

керівників закладів дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Яцик Марія Михайлівна Турицький заклад дошкільної освіти 

Мельник Марія Іванівна Раківський заклад дошкільної освіти 

Пловайко Марина Василівна Тур’я-Пасіцький заклад дошкільної 
освіти 

Євчинець Марія Іванівна Порошківський заклад дошкільної 
освіти 

Суха Тетяна Іванівна Порошківський заклад дошкільної 
освіти «Зерновське» 

 

 

П Е Р Е Л І К 

закладів дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради 

для зміни режиму роботи 

 
Турицький заклад дошкільної освіти 89222 Закарпатська область, 

Перечинський район, с.Туриця, 

вул. Центральна,134 

Раківський заклад дошкільної освіти 89223 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

с.Раково, вул.Центральна,13 

Тур’я-Пасіцький заклад дошкільної освіти 89223 Закарпатська область, 

Перечинський район,с.Тур’я 

Пасіка, вул. Тур’янська,48 

Порошківський заклад дошкільної освіти 89230 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

с.Порошково, вул.Центральна, 

117 

Порошківський заклад дошкільної освіти 

«Зерновське» 

89230 Закарпатська область, 

Перечинський район, 

с.Порошково, вул.Зерновська, 

141 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №87 

 

Про затвердження тарифів на платні 

соціальні послуги комунальної установи 

«Центр надання соціальних послуг 

Тур’є-Реметівської сільської ради» 

 

Відповідно до Закону України «Про соціальні послуги», постанови 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. № 428 «Про затвердження 

Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги», постанови Кабінету 

Міністрів України від 01.06.2020 року № 587 «Про організацію надання 

соціальних послуг», відповідно до «Методичних рекомендацій щодо 

розрахунку тарифів на платні соціальні послуги, що надаються 

територіальним центром соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг)», затвердженим наказом Мінсоцполітики України від 07.12.2015 

року № 1186, наказу Міністерства соціальної політики України від 13.11.2013 

року №760 «Про затвердження державного стандарту догляду вдома», з 

метою врегулювання питання надання платних соціальних послуг 

громадянам комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Тур’є- 

Реметівської сільської ради», Тур’є-Реметівська сільська 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити розрахунок тарифів на платні соціальні послуги (додаток 

№ 1). 

2. Затвердити перелік платних соціальних послуг, які надаються 

комунальною установою «Центр надання соціальних послуг Тур’є- 

Реметівської сільської ради» (додаток № 2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на директора 

комунальної установи «Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради». 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток № 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 87 

 

РОЗРАХУНОК 

тарифу на платні соціальні послуги Комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради» з 01. 01. 2021 року. 

Догляду вдома 
Одиниця виміру: 1 людино-година 

Вартість надання соціальної послуги протягом 1 людино-години: 

ВП = ПВ+ЧАВ 

ВП – вартість послуги; 

ПВ – прямі витрати; 

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості 
соціальної послуги; 

 

Прямі витрати: ПВ= (ЗПЄВ+ПТРП+ІПВ) : РД : НТРД 

де: ПВ – прямі витрати; 

ЗПЄВ - заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов’язковедеравне соціальне 

страхування основного персоналу; 

ІПВ – інші прямі витрати; 

РД – кількість робочих днів на рік; 

НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах. 

ПРЯМІ ВИТРАТИ: 

витрати на оплату праці 

№ 
п/п 

Назва показника Розмір Витрати на рік, грн. 

1. Посадовий оклад соціального 
робітника 

3872,00 грн. 3872 грн. х 12 міс.= 
46464,00 грн. 

2. Підвищення посадового окладу 15% 
(в зв’язку з важкими умовами праці) 

580,80 580,80 х 12 міс= 
6969,60 грн. 

3. Доплата до мінімальної заробітної 

плати 

Доплата до 

посадового 

окладу 

1547,20 грн. х 12 міс.= 

18566,40 грн. 

4. Щорічна матеріальна допомога на 
оздо-ровлення в розмірі посадового 
окладу 

3872,00 грн. 3872,00 

5. Усього заробітна плата 46464,00 + 6969,60 

+18566,40+ 3872,00 
=75872 грн. 

6. Єдиний соціальний внесок 22% від ряд. 5 75872,00 грн. х 22% = 
16691,84 грн. 

Разом: 92563,84 

 
 

ПВ = 92563,84 : 251 : 8 = 46,10 грн. 

Частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості 

соціальної послуги: ЧАВ = АВ х КРАВ : РД : НТРД 
де: 

ЧАВ – частка адміністративних витрат, яка враховується при визначенні вартості 

соціальної послуги; 

АВ – адміністративні витрати; 



 

КРАВ – коефіцієнт розподілу адміністративних витрат; 

РД – кількість робочих днів на рік; 
НТРД – норма тривалості робочого дня в годинах. 

Адміністративні витрати: АВ = ЗПЄВ + ПТРП , 

де: 

АВ – адміністративні витрати; 

ЗПЄВ – заробітна плата і єдиний внесок на загальнообов'язкове державне соціальне 

страхування адміністративно-господарського персоналу; 

ПТРП – придбання товарів, робіт та послуг на адміністративні потреби; 

адміністративні витрати: 

1) заробітна плата і ЄСВ адміністративно-господарського персоналу згідно кошторису та 

штатного розпису на рік складають (36430,50 х 12 міс. х 22,0% )= 533342,52 грн.; 

2) витрати на придбання товарів, робіт і послуг на адміністративні потреби – 43000 грн.; 

Виходячи з цих даних визначаємо суму адміністративних витрат: 

АВ = ЗПЄВ + ПТРП = 533342,52грн. + 43000 грн..= 576342,52 грн. 

 

КРАВ = ЗП : ЗВЗП, 

де: 

КРАВ – коефіцієнт розподілу адміністративних витрат; 

ЗП – заробітна плата основного персоналу, що залучається до надання соціальних послуг 

у межах замовлення; 

ЗВЗП – загальні витрати на заробітну плату адміністративно-господарського персоналу, 

який здійснює надання соціальних послуг, за всіма договорами (проектами суб’єкта). 

КРАВ = 92563,84: 576342,52 = 0,16 грн. 

ЧАВ = АВ х КРАВ : РД : НТРД = 576342,52 грн. х 0,16 грн. : 251 д. : 8 год = 45,92 грн. 

 

 
п. 3 Порядку регулювання тарифів на соціальні послуги, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 01.06.2020 р. №428 «Про затвердження порядку 

регулювання тарифів на платні соціальні послуги» визначено, що адміністративні витрати 

включаються до тарифу на платну соціальну послугу в розмірі не більше як 15 % витрат 

на оплату праці, визначених за нормами обслуговування для надання цієї послуги 

працівником (працівниками). Тому частку адміністративних витрат необхідно 

враховувати в розмірі 6,91 грн. (92563,84 грн. : 251 д. : 8 год. х 0,15 = 6,91 грн. ). 

Вартість надання соціальної послуги протягом однієї людино-години: 

ВОГ = ПВ + ЧАВ = 45,92 грн. + 6,91 грн. = 52,83 грн. 

 

 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

Додаток № 2 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 87 

 

 
Перелік соціальних послуг, які надаються Комунальною установою 

«Центр надання соціальних послуг Тур'є-Реметівської сільської ради», 

норми часу на їх виконання та тарифи з 01.01.2021 року. 
 

 

 

 

 

 

№ 

п/ 

п 

 

 

 

 

 

 

 
Найменування послуги 

 

 

 

 

 

одиниця 

вимірюван 

ня 

витрат 

и часу 

на 

наданн 

я 

послуг 

и, 

хвилин 

и 

 

 

 

 

 

витрати часу 

на надання 

послуги, годин 

 

 

 

 

 

 

 
Всього, грн. 

 1 Допомога у 

самообслуговуванні 

    

 
1.1 

Вмивання, обтирання, 

обмивання 
 

один захід 
 

15 
 

0,250 
 

13,21 

 
1.2 

Вдягання, роздягання, 

взування 
 

один захід 
 

15 
 

0,250 
 

13,21 

1.3 Зміна натільної білизни один захід 15 0,250 13,21 

1.4 Зміна постільної білизни один захід 20 0,333 17,61 

1.5 Миття голови один захід 15 0,250 13,21 

1.6 Розчісування один захід 10 0,167 8,81 

 
1.7 

Купання, надання допомоги 

при купанні 

 
один захід 

 
60 

 
1,000 

 
52,83 

1.8 Чищення зубів один захід 15 0,250 13,21 

1.9 Гоління один захід 20 0,333 17,61 

1.1 

0 

Обрізання нігтів (без 

патології) на руках 
 

один захід 
 

20 
 

0,333 
 

17,61 

1.1 
1 

Допомога у користуванні 

сечо-чи калоприймачами 

 
один захід 

 
40 

 
0,667 

 
35,22 

1.1 
2 

Навчання навичкам 

самообслуговування 
 

один захід 
 

15 
 

0,250 
 

13,21 

 

1.1 

3 

Допомога у користуванні 

туалетом (подача й винесення 
судна з подальшою обробкою) 

 
 

один захід 

 
 

20 

 
 

0,333 

 
 

17,61 

 2 Ведення домашнього 

господарства 

    

 

 

 
2.1 

Придбання і доставка 

продовольчих, промислових 

та господарських товарів, 
медикаментів 

 

 

 
один захід 

 

 

 
84 

 

 

 
1,400 

 

 

 
73,96 



 

 

 

 

2.2 

Допомога у приготуванні їжі 

(підготовка продуктів для 

приготування їжі,миття 

оврчів,фруктів,посуду,винесен 

ня сміття тощо) 

 

 

 

один захід 

 

 

 

18 

 

 

 

0,300 

 

 

 

15,85 

2.3 Приготування їжі один захід 60 1,000 52,83 

 
2.4 

Годування (для ліжкових 

хворих) 
 

один захід 
 

24 
 

0,400 
 

21,13 

 

2.5 
Допомога при консервації 
овочів та фруктів 

разове 
доручення 

 

90 
 

1,500 
 

79,25 

 
2.6 

Прибирання житла: 

а) косметичне прибирання 

 

 

 

 
один захід 

 
18 

 
0,300 

 
15,85 

 
б) вологе прибирання 42 0,700 36,98 

 
в) генеральне прибирання 126 2,100 110,94 

 

 

 

 
2.7 

 
Розпалювання печей, 

піднесення вугілля, дров, 

розчистка снігу; доставка 

води з колонки 

одне 

розпалюва 

ння, 

доставка, 

піднесення 

 

 

 

 
42 

 

 

 

 
0,700 

 

 

 

 
36,98 

 

 
2.8 

 

 
Миття вікон (не більше 3) 

одне миття 

одного 

вікна 

 

 
30 

 

 
0,500 

 

 
26,42 

 

2.9 
 

Обклеювання вікон 
разове 

доручення 
 

30 
 

0,500 
 

26,42 

2.1 
0 

Прання білизни та одягу ( до 

1,5 кг сухої білизни) 

одне 

прання 

 

30 

 

0,500 

 

26,42 

2.1 
1 

Прасування - до 1,5 кг сухої 
білизни) 

одне 
прасування 

 

30 
 

0,500 
 

26,42 

2.1 
2 

 

Ремонт одягу (дрібний) 
разове 

доручення 
 

6 
 

0,100 
 

5,28 

 

 

3. 

Забезпечення супроводження 

(супровід споживача 

соціальних послуг у 
поліклініку тощо) 

 
 

разове 

доручення 

 

 

78 

 

 

1,300 

 

 

68,68 

 

 

 

 

4. 

Надання допомоги в оплаті 

комунальних послуг 

(заповнення абонентних 

книжок, оплата комунальних 

послуг, звірення платежів, 
заміна книжок) 

 

 

 

одна 

оплата 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,750 

 

 

 

 

39,62 

 

 

 

5. 

Надання допомоги в 

оформленні документів 

(оформлення субсидій на 

квартирну плату і комунальні 

послуги) 

 
 

одне 

оформленн 

я 

 

 

 

60 

 

 

 

1,000 

 

 

 

52,83 

 

 

 
6. 

Представництво інтересів в 

органах державної влади, 

установах, підприємствах та 

організаціях (виконання 

 

 
одне 

доручення 

 

 

 
72 

 

 

 
1,200 

 

 

 
63,40 



 

 доручень, пов"язаних з 

необхідністю відвідування 

різних організацій) 

    

 

 

 

 
7. 

Надання допомоги у сільській 

місцевості з проведення 

сільськогосподарських робіт 

(в обробці присадибної 

ділянки) 

 
разове 

доручення, 

не більше 

0,002 га 

 

 

 

 
138 

 

 

 

 
2,300 

 

 

 

 
121,51 

 

 

8. 

Надання допомоги з 

виконання ремонтних робіт 

(допомога в ремонті житлових 
приміщень) 

 

разове 

доручення 

 

 

240 

 

 

4,000 

 

 
 

211,32 

 

 

 

 

9. 

Надання допомоги в оплаті 

комунальних послуг 

(заповнення абонентних 

книжок, оплата комунальних 

послуг, звірення платежів, 

заміна книжок) 

 

 

 

одна 

оплата 

 

 

 

 

45 

 

 

 

 

0,750 

 

 

 

 

39,62 

 

 

 

 
10. 

 
Спостереження за станом 

здоров"я,надання допомоги до 

приходу лікаря,виклик лікаря 

додому 

 

 

 
разове 

доручення 

 

 

 

 
15 

 

 

 

 
0,250 

 

 

 

 
13,21 

 

 

 

 
11. 

Сприяння в отриманні 

медичної допомоги в 

установах охорони здоров"я та 

лікувально-профілактичних 

установах 

 

 

 
разове 

доручення 

 

 

 

 
30 

 

 

 

 
0,500 

 

 

 

 
26,42 

 

 

 

12. 

Сприяння у направленні до 

стаціонарної 

установи,установи охорони 

здоров"я та соціального 

захисту населення 

 

 

разове 

доручення 

 

 

 

20 

 

 

 

0,333 

 

 

 

17,61 

 
 

13. 

Допомога в організаціях 

взаємодії з іншими фахівцями 
та службами 

 

разове 

доручення 

 
 

20 

 
 

0,333 

 
 

17,61 

 

 
14. 

 
Надання інформації з питань 

соціального захисту населення 

 
разове 

доручення 

 

 
20 

 

 
0,333 

 

 
17,61 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Тур’ї Ремети 25.03.2021 № 88 

 

Про встановлення розміру щомісячної 

батьківської плати за навчання та розміру 

додаткових пільг за навчання в Тур’є- 

Реметівській дитячій школі мистецтв 

Відповідно пункту 28 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статті 26 Закону України «Про   позаш- 

кільну освіту», постанови Кабінету Міністрів України від 25.03.1997 № 260 

«Про встановлення розміру плати за навчання у державних школах 

естетичного виховання дітей», Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Встановити щомісячну батьківську плату за навчання з 01.02.2021 

року в Тур’є-Реметівській дитячій школі мистецтв: 

1.1. Фортепіано 200,0 грн.; 

1.2. Вокал 150,0 грн.; 

1.3. Баян, акордеон, домра 150,00 грн.; 

1.4. Духові інструменти 180,00 грн.; 

1.5. Скрипка 200,00грн.; 

1.6. Образотворче мистецтво 150,00 грн.; 

1.7. Хореографія 200,00 грн; 

1.8. Театральне мистецтво 150,00 грн.; 

2. Звільнити від оплати за навчання в Тур’є-Реметівській дитячій 

школі мистецтв дітей таких категорій: 

- дітей з багатодітних сімей та малозабезпечених сімей; 

- дітей з інвалідністю; 

- дітей-сиріт і дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- дітей учасників АТО/ООС. 

3. Затвердити наступний порядок оплати навчання у разі хвороби 

вихованців протягом двох місяців і більше (з умовою надання документів 

лікувального закладу та заяви батьків): 

3.1. За перший місяць хвороби – 100%; 

3.2. Надалі – 50%. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з гуманітарних питань (голова постійної комісії – 

Воронич Л.М.) та першого заступника Тур’є-Реметівського сільського голови 

О.Я. Крупчинську. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 89 

Про затвердження передавального 

акту по передачі майна Вільшинківської 

сільської ради 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.1 ст.104, ч.3 ст.107 

Цивільного кодексу України, Порядком подання фінансової звітності, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. 

№419, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2010р.№7 «Про 

визначення адміністративних центів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області», ст.25, ч.2 ст.60, п.61 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити передавальний акт Вільшинківської сільської ради 

Перечинського району, Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351156, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Вільшинки, 

73, яка реорганізовується шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської 

сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280, місцезнаходження: Закарпатська 

область, Перечинський район, с.Тур’ї Ремети,вул.Тканка,1, що додається. 

2. Реорганізувати Вільшинківську сільську раду шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Вважати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду в особі 

Тур’є-Реметівської сільської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків реорганізованої Вільшинківської сільської ради. 

4. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н.П. здійснити державну 

реєстрацію припинення Вільшинківської сільської ради, код ЄДРПОУ 

04351156, як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом 

приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №90 

 

Про затвердження передавального 

акту по передачі майна Порошківської 

сільської ради 

 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.1 ст.104, ч.3 ст.107 

Цивільного кодексу України, Порядком подання фінансової звітності, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. 

№419, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2010р.№7 «Про 

визначення адміністративних центів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області», ст.25, ч.2 ст.60, п.61 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт Порошківської сільської ради 

Перечинського району, Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351207, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Порошково, 

вул. Центральна, 74, яка реорганізовується шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280, місцезнаходження: 

Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’ї Ремети,вул.Тканка,1, що 

додається. 

2. Реорганізувати Порошківську сільську раду шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Вважати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду в особі 

Тур’є-Реметівської сільської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків реорганізованої Порошківської сільської ради. 

4. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н.П. здійснити державну 

реєстрацію припинення Порошківської сільської ради, код ЄДРПОУ 

04351207, як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом 

приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280. 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №91 

 

Про затвердження передавального 

акту по передачі майна Туричківської 

сільської ради 

 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.1 ст.104, ч.3 ст.107 

Цивільного кодексу України, Порядком подання фінансової звітності, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. 

№419, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2010р.№7 «Про 

визначення адміністративних центів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області», ст.25, ч.2 ст.60, п.61 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт Туричківської сільської ради 

Перечинського району, Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351268, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Турички, 

вул. Центральна, 30, яка реорганізовується шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280, місцезнаходження: 

Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’ї Ремети,вул.Тканка,1, що 

додається. 

2. Реорганізувати Туричківську сільську раду шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Вважати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду в особі 

Тур’є-Реметівської сільської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків реорганізованої Туричківської сільської ради. 

4. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н.П. здійснити державну 

реєстрацію припинення Туричківської сільської ради, код ЄДРПОУ 

04351268, як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом 

приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280. 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №92 

 

Про затвердження передавального 

акту по передачі майна Турицької 

сільської ради 

 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.1 ст.104, ч.3 ст.107 

Цивільного кодексу України, Порядком подання фінансової звітності, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. 

№419, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2010р.№7 «Про 

визначення адміністративних центів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області», ст.25, ч.2 ст.60, п.61 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт Турицької сільської ради 

Перечинського району, Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351251, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Туриця, 

вул. Центральна, 98, яка реорганізовується шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280, місцезнаходження: 

Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’ї Ремети,вул.Тканка,1, що 

додається. 

2. Реорганізувати Турицьку сільську раду шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Вважати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду в особі 

Тур’є-Реметівської сільської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків реорганізованої Турицької сільської ради. 

4. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н.П. здійснити державну 

реєстрацію припинення Турицької сільської ради, код ЄДРПОУ 04351251, як 

юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280. 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №93 

 

Про затвердження передавального 

акту по передачі майна Тур’я 

Бистрянської сільської ради 

 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.1 ст.104, ч.3 ст.107 

Цивільного кодексу України, Порядком подання фінансової звітності, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. 

№419, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2010р.№7 «Про 

визначення адміністративних центів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області», ст.25, ч.2 ст.60, п.61 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт Тур’я Бистрянської сільської ради 

Перечинського району, Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351222, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’я- 

Бистра, вул. Духновича, 64, яка реорганізовується шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’ї 

Ремети,вул.Тканка,1, що додається. 

2. Реорганізувати Тур’я Бистрянську сільську раду шляхом приєднання 

до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Вважати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду в особі 

Тур’є-Реметівської сільської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків реорганізованої Тур’я Бистрянської сільської ради. 

4. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н.П. здійснити державну 

реєстрацію припинення Тур’я Бистрянської сільської ради, код ЄДРПОУ 

04351222, як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом 

приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280. 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №94 

 

Про затвердження передавального 

акту по передачі майна Тур’я-Пасіцької 

сільської ради 

 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.1 ст.104, ч.3 ст.107 

Цивільного кодексу України, Порядком подання фінансової звітності, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. 

№419, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2010р.№7 «Про 

визначення адміністративних центів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області», ст.25, ч.2 ст.60, п.61 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт Тур’я-Пасіцької сільської ради 

Перечинського району, Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351593, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’я- 

Пасіка, вул. Тур’янська, 33, яка реорганізовується шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’ї 

Ремети,вул.Тканка,1, що додається. 

2. Реорганізувати Тур’я-Пасіцьку сільську раду шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Вважати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду в особі 

Тур’є-Реметівської сільської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків реорганізованої Тур’я-Пасіцької сільської ради. 

4. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н.П. здійснити державну 

реєстрацію припинення Тур’я-Пасіцької сільської ради, код ЄДРПОУ 

04351593, як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом 

приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280. 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №95 

 

Про затвердження передавального 

акту по передачі майна Тур’я- 

Полянської сільської ради 

 

Керуючись Законом України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», «Про 

бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», ч.1 ст.104, ч.3 ст.107 

Цивільного кодексу України, Порядком подання фінансової звітності, 

затвердженим Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. 

№419, розпорядженням Кабінету Міністрів України від 12.06.2010р.№7 «Про 

визначення адміністративних центів та затвердження територій 

територіальних громад Закарпатської області», ст.25, ч.2 ст.60, п.61 розділу V 

«Прикінцеві та перехідні положення», Законом України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», врахувавши висновки постійної депутатської 

комісії сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської 

діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити передавальний акт Тур’я-Полянської сільської ради 

Перечинського району, Закарпатської області, код ЄДРПОУ 04351245, 

місцезнаходження: Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’я- 

Поляна, вул. Зелена, 54, яка реорганізовується шляхом приєднання до Тур’є- 

Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280, місцезнаходження: 

Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’ї Ремети,вул.Тканка,1, що 

додається. 

2. Реорганізувати Тур’я-Полянської сільську раду шляхом приєднання 

до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Вважати Тур’є-Реметівську сільську територіальну громаду в особі 

Тур’є-Реметівської сільської ради правонаступником усього майна, прав та 

обов’язків реорганізованої Тур’я-Полянської сільської ради. 

4. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н.П. здійснити державну 

реєстрацію припинення Тур’я-Полянської сільської ради, код ЄДРПОУ 

04351245, як юридичної особи в результаті її реорганізації шляхом 

приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради, код ЄДРПОУ 04351280. 



 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

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

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №96 

 

Про затвердження звітів 

по виконанню сільських 

бюджетів за 2020 рік 

 

Розглянувши звіти про виконання сільських бюджетів за 2020 рік, на 

виконання пункту 4 статті 80 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

пункту 23 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіти по виконанню сільського бюджету Тур’я- 

Реметівської сільської ради за 2020 рік згідно додатків № 1, № 2 (додаються). 

2. Затвердити звіти по виконанню сільського бюджету Вільшинківської 

сільської ради за 2020 рік згідно додатків № 1, № 2 (додаються). 

3. Затвердити звіти по виконанню сільського бюджету Порошківської 

сільської ради за 2020 рік згідно додатків № 1, № 2 (додаються). 

4. Затвердити звіти по виконанню сільського бюджету Туричківської 

сільської ради за 2020 рік згідно додатків № 1, № 2 (додаються). 

5. Затвердити звіти по виконанню сільського бюджету Турицької 

сільської ради за 2020 рік згідно додатків № 1, № 2 (додаються). 

6. Затвердити звіти по виконанню сільського бюджету Тур’я 

Бистрянської сільської ради за 2020 рік згідно додатків № 1, № 2 

(додаються). 

7. Затвердити звіти по виконанню сільського бюджету Тур’я-Пасіцької 

сільської ради за 2020 рік згідно додатків № 1, № 2 (додаються). 

8. Затвердити звіти по виконанню сільського бюджету Тур’я- 

Полянської ради за 2020 рік згідно додатків № 1, № 2 (додаються). 

 
 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’я-Реметівської сільської ради 

по загальному фонду за 2020 рік 

 

 
 

ДОХОДИ: 

№ 

з/п 

Вид доходів код План на 

2020 р. 

фактично 

поступило 

1 Єдиний податок 18050000 850000 702490 

2 Рентна плата за спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

13010200 23000 48207 

3 Податок на майно 18010000 555700 318334 

4 Акцизний податок 14040000 310000 355899 

5 Плата за оренду комунального 
майна 

22080400 56000 57049 

6 Держмито 22090100 100 115 

7 Адміністративні штрафи 21080000 20300 - 

8 Плата за надання інших 

адміністративних послуг 

22010000 13000 27577 

9 Інші надходження 24060300 12000 30165 

10 Кошти від відумерлої спадщини 31010200 40000 156835 

 РАЗОМ:  1880100 1696671 

11 дотація 4104000 2758900 2758900 

12 субвенції 4105000 1550100 1412674 

 ВСЬОГО  6189100 5868245 



 

 

 

 

 

ВИДАТКИ: 

 

КОД  

Установа 

 

План 

2020 р. 

 

Фактично 

110150 Сільська рада 2042600 2028549 

111010 Дошкільний навчальний 
заклад 

2262000 1767711 

114060 Клуб 152900 102410 

116030 Благоустрій 155000 149712 

113242 Допомога на поховання 6000 5000 

114082 Програма по розвитку культ. 2500 2500 

117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

1300 - 

116090 Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства 

2200 2200 

110191 Проведення виборів місцевих 
рад 

950100 812674 

 РАЗОМ 5574600 4870756 

 

 

 

 

Сільський голова Надія Девіцька 

 

Головний бухгалтер Марія Коряк 



 

ЗВІТ 

про виконання бюджету Тур’я-Реметівської сільської ради 

по спеціальному фонду за 2020 рік 
 
 

№ 

з/п 

ДОХОДИ:  

КОД 
 

ПЛАН 

на 2020 

рік 

 

ФАКТИЧ 

НО 

1 Власні надходження бюджетних 
установ 

25010000 60000 50272 

 в т.ч. а) батьківська плата 25010100 60000 50272 

2 Гранти, дарунки 25020100 16000 15976 

3 Надходження від викидів 
забруднюючих речовин в атмосферу 

19010000  3980 

4 Надходження від відчуження майна 31030000 150000 505844 

5 Субвенції 41050000 1194400 1172833 

 Р А З О М  1420400 1748905 

 ВИДАТКИ:    

1 Дитсад 111010 60000 48809 

2 Виконання інвестиційних проектів в 
галузі охорони здоров»я 

117367 9335665 9164088 

3 Капітальні вкладення 117363 696851 665839 

4 Клуб 114060 10000 10000 

5 Проведення експертної грошової 

оцінки 

117650 19500 18800 

6 Розроблення проекту землеустрою 117350 24900 24869 

 Р А З О М  10146916 9932405 

 

 
Сільський голова Надія Девіцька 

 

Головний бухгалтер Марія Коряк 



 

З В І Т 

про виконання бюджету Вільшинківської сільської ради 

по загальному фонду за 2020 рік 

 

ДОХОДИ: 

№ 

п/п 

Вид доходів код План на 

2020 р. 

фактично 

поступило 

1 Єдиний податок 18050000 170000 149636 

2 Рентна плата за спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

13010200 50000 20111 

3 Податок на майно 18010000 37100 34900 

4 Акцизний податок 14040000 5000 3517 

5 Плата за оренду комунального 

майна 

22080400 - - 

6 Держмито 22090100 - 6 

7 Адміністративні штрафи 21080000 - - 

8 Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

22010000 2000 732 

9 Інші надходження 24060300 - - 

10 Кошти від відумерлої спадщини 31010200 - - 

 РАЗОМ:  264100 208902 

11 дотація 4104000 78300 78300 

12 субвенції 4105000 - - 

 ВСЬОГО  342400 287202 

 

ВИДАТКИ: 

 

КОД Установа 
План 

2020 р. 
Фактично 

110150 Сільська рада 257890 230787 

114060 Клуб 78300 62382 

116030 Благоустрій 14000 3647 

113242 Допомога на поховання 1000 - 

 РАЗОМ 351190 296816 

 
 

Сільський голова Надія Девіцька 

 

Головний бухгалтер Вікторія Ганич 



 

З В І Т 

Про виконання бюджету Порошківської сільської ради 

по загальному фонду за 2020 рік 

 

ДОХОДИ: 

№ 

з/п 

Вид доходів код Уточнений 

план 

Фактично 

поступило 

1 Рентна плата за 

спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

13010200 40000 48945 

2 Акцизний податок 14040000 145000 167777 

3 Податок на майно 18010000 239000 256698 

4 Єдиний податок 18050000 830000 741963 

5 Туристичний збір 18030200 1000 542 

6 Плата за оренду 

комунального 

майна 

22080400 45000 60557 

7 Держмито 22090100 100 41 

8 Плата за надання 

інших 

адміністративних 

послуг 

22012500 6000 15033 

9 Інші надходження 21080000 1000 204 
 РАЗОМ:  1307100 1291760 

10 Дотація 41040000 3638400 3638400 

11 Субвенція 41050000 580000 580000 
 ВСЬОГО:  5525500 5510160 

 

 

 

 

 

Сільський голова Н.П. Девіцька 

 
 

Головний бухгалтер В.І. Мошак 



З В І Т 

Про виконання бюджету Порошківської сільської ради 

 

по загальному фонду за 2020 рік 

ВИДАТКИ 

Код Установа План з 

урахув.змін на 

2020 р. 

Фактично 

110150 Сільська рада 1272900 1255633 

113210 Організація та 

проведення 

громадських робіт 

4200 4115 

116030 Організація 

благоустрою населених 

пунктів 

126000 96406 

114060 Клуб 274000 244543 

111010 Надання дошкіьної 

освіти 

3237400 3131825 

    

 

З В І Т 

Про виконання бюджету Порошківської сільської ради 

по спеціальному фонду за 2020 рік 

 

Код Установа План з 

урахув.змін на 

2020 р. 

Фактично 

117650 Проведення експертної 
грошової оцінки 

6400 6400 

117363 Виконання 

інвестиційних проектів 

в рамках здійснення 

заходів щодо соціально- 

економічного розвитку 
окремих територій 

580000 484960 

117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг 

60000 44007 



З В І Т 

Про виконання бюджету Порошківської сільської ради 

 

 

№ 

з/п 

Доходи КОД План на 

2020р 

Фактично 

1 Власні 

надходження 

бюджетних 

установ , 

(батьківська 
плата) 

25010100 160000 59980 

 

 

Сільський голова Н.П.Девіцька 

 

Головний бухгалтер В.І.Мошак 



З В І Т 

про виконання загального фонду сільського бюджету по Туричківській 

 

сільській раді за 2020 рік 

 
 

Найменування показника 

Код 

бюджет 

ної 

класифі 

кації 

План 

на 

звітній 

період 

 

Вико- 

нано 

% викон. 

від 

уточнено 

го 

плану з 

врах. 

змін на 

звітній 

період 

І. ДОХОДИ     

Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 

місцевого значення 

1301020 

0 

57000 37721 66,2 

Рентна плата за користування 

надрами для видобування корисних 

копалин загальнодержавного 

значення 

1303010 

0 

0 98 0 

Акцизний податок 1404000 
0 

32000 32596 101,7 

Податок на нерухоме 

майно,відмінне від земельної 

ділянки,сплачений юридичними 

особами,які є власниками об′єктів 

житлової нерухомості 

 
 

1801010 

0 

 
 

6600 

 
 

6847 

 
 

103,7 

Податок на нерухоме 

майно,відмінне від земельної 

ділянки,сплачений фізичними 

особами,які є власниками об′єктів 

житлової нерухомості 

1801020 

0 

42000 60828 144,8 

Податок на нерухоме 

майно,відмінне від земельної 

ділянки,сплачений фізичними 

особами,які є власниками об′єктів 

нежитлової нерухомості 

1801030 

0 

38000 31859 83,8 

Податок на нерухоме 

майно,відмінне від земельної 

ділянки,сплачений юридичними 

особами,які є власниками об′єктів 

нежитлової нерухомості 

1801040 

0 

122200 168855 138,2 

Земельний податок з юридичних 
осіб 

1801050 
0 

192000 123913 64,5 

Орендна плата з юридичних осіб 1801060 
0 

180000 171969 95,5 



 

Земельний податок з фізичних осіб 1801070 
0 

45000 41957 93,2 

Орендна плата з фізичних осіб 1801090 
0 

33000 32951 99,9 

Туристичний збір,сплачений 
фізичними особами 

1803020 
0 

12500 14336 114,7 

Єдиний податок з фізичних осіб 1805040 
0 

403700 424550 105,2 

Адміністративні штрафи 2108150 
0 

0 7000 0 

Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

2201250 
0 

500 494 98,7 

Державне мито 2209010 
0 

0 5 0 

Інші дотації 4104040 
0 

50800 50800 100,0 

Всього (без урахуваня 

трансфертів) 

 1164500 1155976 99,3 

Всього  1215300 1206776 99,3 

 

Найменування показника 
Код 

бюджет 

ної 

класифі 

кації 

План на 

звітній 

період 

 

Виконан 

о 

Процен 

т 

викона 

ння 

ВИДАТКИ ЗАГАЛЬНОГО 

ФОНДУ 

    

Організаційне,інформаційно- 

аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності 

обласної ради,районної 

ради,районної у місті ради 

(у разі її 

створення),міської,селищної,сільськ 

ої рад 

110150 927800 916509 98,8 

Інші заходи у сфері соціального 
захисту і соціального забезпечення 

 

113242 
 

25700 
 

25690 
 

99,96 

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів ,центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

 
 

114060 

 
 

48200 

 
 

47070 

 
 

97,7 

Організація благоустрою населених 
пунктів 

116030 96600 92707 96,0 

Здійснення заходів із землеустрою 117130 5500 5500 100,0 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожної 

117461 36500 36388 99,7 



 

інфраструктури за рахунок коштів 

місцевого бюджету 

    

Інші дотації 119150 33000 33000 100,0 

Всього видатків  1173300 1156864 98,6 
 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 

Секретар сільської ради Наталія Поляк 



 

ЗВІТ 

про виконання спеціального фонду сільського бюджету 

за 2020 рік 
 

 
 

 

 

 

Найменування показника 

Код 

бюдже 

тної 

класиф 

ікації 

План 

на 

звітній 

період 

 

Вико- 

нано 

% 

викон. 

від 

уточнен 

ого 

плану 

з врах. 

змін 

на 

звітній 

період 

І. ДОХОДИ     

Надходження від викидів 

забруднюючих речовин 

в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами 

забруднення 

 
 

190101 

00 

 
 

0 

 
 

188 

 
 

0 

Надходження від скидів 

забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об'єкти 

 

190102 
00 

 

0 
 

43 
 

0 

Надходження від розміщення 

відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на 

об'єктах,крім розміщення окремих 

видів відходів як вторинної сировини 

 

 

190103 
00 

 

 

0 

 

 

63 

 

 
 

0 

Передача коштів із загального фонду 

сільського бюджету до спеціального 

фонду (бюджету розвитку 

208100 170000 168796 99,3 

  170000 169090 99,3 

 

 

Найменування показника 
 

Код 

бюджет 

ної 

класифі 

кації 

 

План 

на 

звітній 

період 

 

Виконан 

о 

 

Процен 

т 

викона 

ння 

ВИДАТКИ СПЕЦІАЛЬНОГО 

ФОНДУ 

    

Здійснення заходів із землеустрою 117130 88 000 86906 98,7 

Субвенція з місцевого бюджету 119800 10 000 10 000 100,0 



 

державному бюджету     

Розроблення схем планування та 

забудови територій (містобудівної 

документації) 

117350 72 000 71890 99,9 

Всього видатків  170 000 168796 99,3 
 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

Секретар сільської ради Наталія Поляк 



 

З В І Т 

про виконання бюджету Турицької сільської ради 

по загальному фонду за 2020 рік 

ДОХОДИ: 

№ 

п/п 

Вид доходів код План на 

2020 р. 

фактично 

поступило 

1 Єдиний податок 18050000 312200 329725 

2 Рентна плата за спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

13010200 14000 5694 

3 Податок на майно 18010000 110000 106430 

4 Акцизний податок 14040000 14000 17444 

5 Плата за оренду комунального 
майна 

22080400 8800 9866 

6 Держмито 22090100 0 57 

7 Адміністративні штрафи 21080000 1000 2206 

 РАЗОМ:  460000 471422 

11 дотація 4104000 1254900 1254900 

 ВСЬОГО  1714900 1726322 

 

ВИДАТКИ: 

КОД  

Установа 

 

План 

2020 р. 

 

Фактично 

110150 Сільська рада 452700 442293 

111010 Дошкільний навчальний 
заклад 

1116800 1022888 

114060 Клуб 118600 117565 

116030 Благоустрій 19000 19000 

113242 Допомога на поховання 1000 0 

119150 Інші дотації 19500 19500 

 РАЗОМ 1727600 1621246 

 

Сільський голова Надія Девіцька 

 

Головний бухгалтер Оксана Ковач 



 

ЗВІТ 

про виконання бюджету Турицької сільської ради 

по спеціальному фонду за 2020 рік 
 
 

№ 

п/п 

ДОХОДИ:  

КОД 
 

ПЛАН 

на 2020 

рік 

 

ФАКТИЧ 

НО 

1 Власні надходження бюджетних 
установ 

25010000 44460 44460 

 в т.ч. а) батьківська плата 25010100 44460 44460 

2 Субвенції 41050000 70000 48275 

 Р А З О М  114460 92735 

 ВИДАТКИ:    

1 Дошкільний навчальний заклад 111010 44460 44460 

2 Здійснення заходів із землеустрою 117130 70000 44460 

 Р А З О М  114460 92735 

 

 
Сільський голова Надія Девіцька 

 

Головний бухгалтер Оксана Ковач 



З В І Т 

про виконання бюджету Тур’я-Бистрянської сільської ради 

по загальному фонду за2020 рік 

 

 

ДОХОДИ: 

 

№ 

п/п 

Вид доходів Код План на 

2020 рік 

Фактично 

поступило 

1 Єдиний податок 18050000 300376,00 348609,41 

2 Рентна плата за спеціальне 

використанняприродних ресурсів 

13010200 28000,00 29698,18 

3 Податок на майно 18010000 110500,00 68428,09 

4 Акцизний податок 14040000 17520,00 14003,29 

5 Держмито 22090100 30,00 158,98 

6 Адміністративні штрафи 21080000 - 1083,96 

7 Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

22010000 1800,00 2914,47 

 РАЗОМ:  458226,00 464896,38 

8 Дотація 4104000 149500,00 149500,00 

 ВСЬОГО  607726,00 614396,38 

 
 

ВИДАТКИ: 

 

КОД  

Установа 

Планна 

2020 рік 

Фактично 

освоєно 

0110150 Сільська рада 474440,00 460899,47 

0114060 Клуб 58100,00 46699,47 

0116030 Благоустрій 40700,00 40700,00 

 РАЗОМ 573240,00 548298,94 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

Головний бухгалтер Рената ЛЕГЕЗА 



ЗВІТ 

про виконання бюджету Тур’я-Бистрянської сільської ради 

по спеціальному фонду за 2020 рік 

 

 
 

№ 

п/п 

ДОХОДИ: КОД ПЛАН 

на2020 рік 

ФАКТ 

1 Власні надходження бюджетних 
установ 

25010000 1000,00 0,00 

2 Субвенція на співфінансування 

інвестиційних проектів в галузі 

охорони здоров’я 

41053700 6 292961,77 6289823,61 

3 Інші субвенції з місцевого бюджету 41053900 100000,00 99492,34 

 Р А З О М  6 393 961,77 6 389 315,95 

 ВИДАТКИ:    

1 Будівництво амбулаторії 0117367 6292961,77 6289823,61 

2 Розроблення проекту землеустрою 0117350 100000,00 99492,34 

 Р А З О М  6 392 961,77 6 389315,95 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

Головний бухгалтер Рената ЛЕГЕЗА 



З В І Т 

про виконання бюджету Тур’я-Пасіцької сільської ради 

 

по загальному фонду за 2020 рік 

 

 
 

ДОХОДИ: 

№ 

п/п 

Вид доходів код План на 

2020 р. 

фактично 

поступило 

1 Єдиний податок 18050000 400000 464084 

2 Рентна плата за спеціальне 

використання 

природних ресурсів 

13010200 35000 89834 

3 Податок на майно 18010000 658000 357283 

4 Акцизний податок 14040000 150000 149147 

5 Плата за оренду комунального 
майна 

22080400 27000 24999 

6 Держмито 22090100 100 36 

7 Адміністративні штрафи 21080000 500 1663 

8 Плата за надання інших 
адміністративних послуг 

22010000 5500 3197 

9 Туристичний збір 18030100 255000 360986 

 РАЗОМ:  1531100 1451229 

11 дотація 4104000 1533800 1533800 

 ВСЬОГО  3064900 2985029 



 

 

ВИДАТКИ: 

 

КОД  

Установа 

 

План 

2020 р. 

 

Фактично 

110150 Сільська рада 1296610 1277875 

111010 Дошкільний навчальний 
заклад 

1215500 1192638 

114060 Клуб 358800 346025 

116030 Благоустрій 148290 105813 

113242 Допомога на поховання 34000 20500 

114082 Програма по розвитку культ.   

117461 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг за 

рахунок коштів місцевого 

бюджету 

6400 - 

113242 Організація та проведення 
громадських робіт 

16000 4261 

119150 Інші дотації з місцевого 
бюджету 

55000 55000 

 РАЗОМ 3130600 2907112 

 

 

 

 

Сільський голова Надія Девіцька 

 

Головний бухгалтер Мар’яна Кепич 



ЗВІТ 
 

про виконання бюджету Тур’я-Пасіцької сільської ради 

по спеціальному фонду за 2020 рік 
 
 

№ 

п/п 

ДОХОДИ:  

КОД 
 

ПЛАН 

на 2020 

рік 

 

ФАКТИЧ 

НО 

1 Власні надходження бюджетних 
установ 

25010000 51764 51764 

 в т.ч. а) батьківська плата 25010100 51764 51764 

5 Субвенції 41050000 85000 80878 

 Р А З О М  136764 132642 

 ВИДАТКИ:    

1 Дитсад 111010 51764 29318 

2 Виконання інвестиційних проектів в 
галузі охорони здоров»я 

117367 5864442 5965034 

6 Розроблення проекту землеустрою 117130 85000 80878 

 Р А З О М  6001206 6075230 

 

 
Сільський голова Надія Девіцька 

 

Головний бухгалтер Мар’яна Кепич 



ЗВІТ 
 

про виконання бюджету Тур’я-Полянської сільської ради 

по загальному фонду за 2020 рік. 

 

ДОХОДИ 

 

№ 

п/ 

п 

Вид доходів Код 

доходів 

План 

на 2020 

рік 

Факт 

на 2020 

рік 

1 Рентна плата за спеціальневикористання 
природнихресурсів 

1301020 
0 

38000 76797 

2 Акцизний податок 1404000 
0 

17000 11767 

3 Податок на нерухомемайно, 

відмінневідземельноїділянки, 

сплаченийфізичними особами, які є 

власникамиоб`єктівжитловоїнерухомості 

 
 

1801020 
0 

 

 
 

2000 

 

 
 

16104 

4 Податок на нерухомемайно, 

відмінневідземельноїділянки, 

сплаченийфізичними особами, які є 

власникамиоб`єктівнежитловоїнерухомості 

 
 

1801030 
0 

 

 

0 

 

 

1617 

5 Податок на нерухомемайно, 

відмінневідземельноїділянки, 

сплаченийюридичними особами, які є 

власникамиоб`єктівнежитловоїнерухомості 

 
 

1801040 

0 

 

 
 

16000 

 

 
 

5191 

6  

Земельнийподаток з юридичнихосіб 
1801050 

0 
 

250000 
 

57672 

7  

Орендна плата з юридичнихосіб 
1801060 

0 
 

80000 
 

77515 

8  

Земельнийподаток з фізичнихосіб 
1801070 

0 
 

17000 
 

19548 

9  

Орендна плата з фізичнихосіб 
1801090 

0 
 

20000 
 

12634 

10     

11  

Єдинийподаток з фізичнихосіб 
1805040 

0 
 

236000 
 

303060 

12 Єдинийподаток з 

сільськогосподарськихтоваровиробників, у 

якихчасткасільськогосподарськоготоваровиробн 

ицтва за попереднійподатковий (звітний) 

рікдорівнюєабоперевищує 75 відсотків` 

 

 
 

1805050 
0 

 

 

 

4000 

 

 

 

2870 

13  

Адміністративніштрафи та іншісанкції 
2108110 

0 
 

0 
 

1198 



 

14  

Плата за наданняіншихадміністративнихпослуг 
2201250 

0 
 

4000 
 

2881 

15 Надходженнявідорендної плати за 

користуванняцілісниммайновим комплексом та 

іншимдержавниммайном 

 

2208040 

0 

 
 

22000 

 
 

16234 

16 Державнемито, щосплачується за 

місцемрозгляду та оформленнядокументів, у 

тому числі за оформленнядокументів на 

спадщину і дарування 

2209010 

0 

150 110 

 Всьогодоходів  706150 605200 

  

Іншідотації з місцевого бюджету 
4104040 

0 
2 03670 

0 
2 03670 

0 

  

Всього доходів з дотацією. 

 2 742 
850 

2 641 
900 

 

 

Сільський голова Н.П. Девіцька 

 
 

Головний бухгалтер Т.І. Лібра 



З В І Т 
 

про виконання бюджету видатків Тур’я-Полянської 

сільської ради позагальному фонду за 2020 рік. 

 

ВИДАТКИ: 

 

КОД  

Установа 
 

План2020 рік 

 

Факт на 

2020рік 

110150 Апарат управління 740250 731367 

111010 Дошкільнийнавчальний 
заклад 

1 627 400 1 434 454 

114060 Клуб 308200 252781 

116030 Благоустрій 51000 47927 

119150 Іші дотації з місцевого 
бюджету 

20000 20000 

 РАЗОМ 2 746 850 2 486 529 

 

 
 

Сільський голова Н.П.Девіцька 

 

Головний бухгалтер Т.І.Лібра 



З В І Т 
 

про виконання бюджету Тур’я-Полянської сільської ради 

по спеціальному фонду за2020 рік. 
 
 

№ 

п/п 

ДОХОДИ:  

КОД 
 

ПЛАН 

За 2020 рік 

 

ФАКТИЧ 

НО 

1 Власнінадходженнябюджетних 

установ 

25010000 80220 54140 

 в т.ч. 
а) батьківська плата 

25010100 80220 54140 

 Б) вечір відпочинку 25010100 500 - 

 Р А З О М  80720 54140 

 ВИДАТКИ:    

1 Дитсад( продукти харчування) 111010 80220 64111 

2 Здійснення заходів із землеустрою 117130 85000 84744 

3 Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури за рах. трансфертів 

з інших місцевих бюджетів. 

117463 35000 34531 

 Р А З О М  200220 183386 

 

 
Сільський голова Н.П. Девіцька 

 

Головний бухгалтер Т.І. Лібра 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 97 

 
 

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 

VІІІ скликання від 24 грудня 2020 року 

«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» 

 

07557000000 

(код бюджету) 

 
 

Керуючись статтею 14, 23 Бюджетного кодексу України, відповідно до 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

враховуючи: 

- наказ МФУ від 30.12.2020 року №827 «Про внесення змін до наказу 

Міністерства фінансів України від 14 січня 2011 року№11»; 

- висновок фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської ради від 

02.03.2021 року сільська рада 

 

В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за 

головними розпорядниками коштів (спрямування залишку коштів по 

загальному фонді бюджету сільської територіальної громади, що утворився 

на 01.01.2021 року, спрямування залишку коштів по спеціальному фонді 

сільської територіальної громади (бюджету розвитку), що утворився на 

01.01.2021 року, спрямування залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 року, 

спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 

року, спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на 

реалізацію заходів, спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з 



 

державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 року, зміни до розподілу 

видатків бюджету сільської територіальної громади в межах змін загального 

обсягу видатків) згідно з додатком 2.1 до цього рішення; 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 1 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 1 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 2 до цього рішення. 

3. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно 

з додатком 3 до цього рішення. 

Спрямувати залишок коштів спеціального фонду сільського бюджету, що 

утворився на 01.01.2021 р. від повернення кредитів в сумі 27 964 грн. згідно 

додатка 3 цього рішення. 

4. 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 4 до цього рішення. 

5. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету сільської 

територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно 

з додатком 5 до цього рішення. 

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

7. Внести зміни у додаток 1 до рішення 2 пленарного засідання 2 сесії 

Тур’є-Реметівської сільської ради VIII скликання від 24 грудня 2020 року 

№37 «Про бюджет Тур’є-Реметівської територіальної громади на 2021 рік» у 

кодах доходів: 

18000000 назву «Місцеві податки» змінити на «Місцеві податки та 

збори, що сплачуються (перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України». 

8. 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 



 

 

 

 

 

Додаток 1 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 25 березня 2021 року № 97 
 

 

 

 
  07557000000   

код бюджету 

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 
 

 

 

 

 
(грн) 

 
 

Код 

 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 

 
 

Усього 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 
усього 

у тому числі бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000,00 Внутрішнє фінансування 7291783,90 4195000,22 3096783,68 3068819,68 

208000,00 
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
7291783,90 4195000,22 3096783,68 3068819,68 

208100 На початок періоду 7291783,90 6776718,37 515065,53 487101,53 



 

 

 
 

 
208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  
-2581718,15 

 
2581718,15 

 
2581718,15 

Х Загальне фінансування 7291783,90 4195000,22 3096783,68 3068819,68 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями 7291783,90 4195000,22 3096783,68 3068819,68 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 7291783,90 4195000,22 3096783,68 3068819,68 

602100 На початок періоду 7291783,90 6776718,37 515065,53 487101,53 

 
602400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  
-2581718,15 

 
2581718,15 

 
2581718,15 

Х Загальне фінансування 7291783,90 4195000,22 3096783,68 3068819,68 

 

 
 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

 

 

Додаток 2 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 25 березня 2021 року № 97 

(пункт 2) 
 

 

 

Розподіл видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік (із змінами) 

07557000 

  000  

код 

бюджету 
 

(грн) 

 

Код 

Програмн 

ої 
класифіка 

ції 

видатків 

та 

кредитув 

ання 

місцевого 

бюджету 

 

 

 

 
Код 

ТПК 
ВКМ 

Б 

 

 

 

 

Код 
ФКВ 
МБ 

Найменування 

головного розпорядника 
коштів місцевого 

бюджету / 

відповідального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою 

програмною 

класифікацією видатків 

та кредитування 
місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 
 

 

 

 

 
Разо 

м 

 

 

 

 
усього 

 

 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 

 
видатки 

розвитк 

у 

 

 

 

 
усього 

 

 

у тому 
числі 

бюджет 

розвитк 

у 

 

 

видат 
ки 

спож 

иван 

ня 

з них  

 

 
видат 

ки 

розви 
тку 

 

 

 
оплата 

праці 

 
комуналь 

ні 
послуги 

та 

енергонос 

ії 

 

 

оплат 

а 
праці 

 
комуна 

льні 
послуг 

и та 

енерго 

носії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

 

0100000 

 

01 

 
Сільська рада 

(головний розпорядник) 

 

7 786400 

 

7 786 400 

 

5 166 100 

 

664 700 

 
396 

101,53 

396 

101,53 

   396 

101,5 
3 

8 182 

501,5 
3 

 
0110000 

 
01 

 Сільська рада 
(відповідальний 

виконавець) 

 
7 786400 

 
7 786 400 

 
5 166 100 

 
664 700 

 
396 

101,53 

396 

101,53 

   396 

101,5 

3 

8 182 

501,5 

3 



 

 

 
 

 

 

 

 
0110150 

 

 

 

 
0150 

 

 

 

 
0111 

Організаційне, 

інформаційно- 

аналітичне та 

матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради, районної 

ради, районної у місті 

ради (у разі її 

створення), міської, 
селищної, сільської рад 

 

 

 

 
6 953400 

 

 

 

 
6 953 400 

 

 

 

 
5 166 100 

 

 

 

 
174 700 

        

 

 

6 953 

400 

 
0113242 

 
3242 

 
1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 
соціального 
забезпечення 

 
20 000 

 
20 000 

          

20 

000 

 
0114082 

 
4082 

 
0829 

Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва 

 
25 000 

 
25 000 

         
25 

000 

 
0116030 

 
6030 

 
0620 

Організація 

благоустрою населених 

пунктів 

 
710 000 

 
710 000 

  
490 000 

       
710 

000 

 
0116030 

 
6090 

 
0620 

 
Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 
господарства 

 

28 000 

 
28 000 

          
28 

000 

 

 

 
0117367 

 

 

 
7367 

 

 

 
0490 

Виконання 

інвестиційних проектів 

в рамках реалізації 

заходів спрямованих на 

розвиток системи 

охорони здоров'я у 

сільській місцевості 

      

 

 
252471,53 

 

 
 

252471, 

53 

    

 

252 

471,5 

3 

 

 

252 

471,5 

3 

 

 

0117461 

 

 

7461 

 

 

0456 

утриманнчя та 

розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої 

інфраструктури 

зарахунок коштів 

 

 

50 000 

 

 

50 000 

    

 

143 630 

 

 

143630 

    

 
143 

630 

 

 
193 

630 



 

 

 
 

   місцевого бюджету             

 

0600000 

 

06 

 Відділ освіти, молоді 
та спорту (головний 
розпорядник) 

109 221 

800,22 

109 221 

800,22 

 

83 119 337 

 

3 067 300 

 
3 635 

818,15 

2 670 

618,15 

965 

200 

  2 670 

618,1 

5 

##### 

##### 

# 

 
0610000 

 
06 

 Відділ освіти, молоді 

та спорту 
(відповідальний 
виконавець) 

 

109 221 

800,22 

 

109 221 

800,22 

 
83 119 337 

 
3 067 300 

  

3 635 

818,15 

 

2 670 

618,15 

 

965 

200 

  
2 670 

618,1 

5 

##### 

##### 

# 

 

0611010 
 

1010 
 

0910 
Надання дошкільної 

освіти 

 

15128400 

 

15 128 400 
 

10 778 087 
 

693 500 
  

905 200 

 
905 

200 

   16 

033 
600 

 
0611021 

 
1021 

 
0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 
середньої освіти 

 

16 862 

000 

 
16 862 000 

 
9 845 800 

 
2 273 500 

  
116 000 

 
56 000 

 

60 

000 

   

56 

000 

16 

978 

000 

 
0611031 

 
1031 

 
0921 

Надання загальної 

середньої освіти 
закладами загальної 
середньої освіти 

 

71 436 

300 

 
71 436 300 

 
58 684 500 

        
71 

436 

300 

 
0611041 

 
1041 

 
0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 
середньої освіти 

      

1 435 

413,15 

 

1 435 

413,15 

   
1 435 

413,1 

5 

1 435 

413,1 

5 

 
0611041 

 
1061 

 
0921 

Надання загальної 

середньої освіти 

закладами загальної 
середньої освіти 

 
2 674000 

 
2 674 000 

 
1 438 000 

   
850 000 

 
850000 

    

850 

000 

 

3 524 

000 

 

 

0610160 

 

 

0160 

 

 

0111 

Керівництво і 

управління у відповідній 

сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

об’єднаних 

територіальних 

громадах 

 

 

1 100000 

 

 

1 100 000 

 

 

900 000 

         

 
1 100 

000 



 

 

 
 

 
0611141 

 
1141 

 
0990 

Забезпечення діяльності 
інших закладів у сфері 
освіти 

 
1 395200 

 
1 395 200 

 
960 000 

 
100 300 

       
1 395 

200 

 

 

 
0611200 

 

 

 
1200 

 

 

 
0990 

Надання освіти за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

надання державної 

підтримки особам з 

особливими потребами 

 

 

 
158 900 

 

 

 
158 900 

 

 

 
130 250 

   

 

 
79 900 

 

 

 
79 900 

    

 

79 

900 

 

 

238 

800 

 

 

 
0611210 

 

 

 
1210 

 

 

 
0990 

Надання освіти за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

надання державної 

підтримки особам з 

особливими потребами 

 

 

 
467000,22 

 

 

 
467 000,22 

 

 

 
382 700 

   

 

 
249 305 

 

 

 
249305 

    

 

249 

305 

 

 
716 

305,2 

2 

 
1000000 

 
10 

 Відділ культури та 

туризму (головний 

розпорядник) 

 
6 290400 

 
6 290 400 

 
4 566 700 

 
313 100 

  
122 000 

 
62 000 

60 

000 

  
10 000 

62 

000 
6 412 

400 

 

1010000 

 

10 

 
Відділ культури та 

туризму 

(відповідальний 

розпорядник) 

 

6 290400 

 

6 290 400 

 

4 566 700 

 

313 100 

  

122 000 

 

62 000 

 
60 

000 

  

10 000 

 
62 

000 

 
6 412 

400 

1014030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 

бібліотек 
1 468200 1 468 200 1 108 400 83 600 

       1 468 

200 

 

 

1010160 

 

 

0160 

 

 

0111 

Керівництво і 

управління у відповідній 

сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

об’єднаних 

територіальних 
громадах 

 

 

558 500 

 

 

558 500 

 

 

425 000 

 

 

10 000 

  

 

27 000 

 

 

27 000 

    

 
27 

000 

 

 
585 

500 



 

 

 
 

 
 

1014060 

 
 

4060 

 
 

0828 

Забезпечення діяльності 

палаців і будинків 
культури, клубів 

центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

 
 

1 970400 

 
 

1 970 400 

 
 

1 270 200 

 
 

192 200 

  
 

35 000 

 
 

35 000 

    
35 

000 

 
2 005 

400 

 
1011080 

 
1080 

 
0960 

Надання спеціальної 

освіти мистецькими 

школами 

 
2 293300 

 
2 293 300 

 
1 763 100 

 
27 300 

  
60 000 

 
60 

000 

  
10 000 

 
2 353 

300 

 
 

0800000 

 
 

08 

 
Відділ соціального 

захисту населення та 

охорони здоров"я 
(головний розпорядник) 

 
 

5 530500 

 
 

5 530 500 

 
 

2 794 700 

 
 

69 700 

        

5 530 

500 

 

 
0810000 

 

 
08 

 Відділ соціального 

захисту населення та 

охорони здоров"я 

(відповідальний 
виконавець) 

 

 
5 530500 

 

 
5 530 500 

 

 
2 794 700 

 

 
69 700 

        

5 530 

500 

 

 

0812111 

 

 

2111 

 

 

0726 

Первинна медична 

допомога населенню, що 

надається центрами 

первинної медичної 

(медико-санітарної) 

допомоги 

 

 

1 136000 

 

 

1 136 000 

          

 
1 136 

000 

 
 

0812144 

 
 

2144 

 
 

0763 

Централізовані заходи з 

лікування хворих на 

цукровий та нецукровий 

діабет 

 
 

284 200 

 
 

284 200 

          
284 

200 

 
0812152 

 
2152 

 
0763 

Інші програми та 
заходи у сфері охорони 

здоров’я 

 
230 000 

 
230 000 

         
230 

000 



 

 

 
 

 

 

 
0813104 

 

 

 
3104 

 

 

 
1020 

Забезпечення 

соціальними послугами 

за місцем проживання 

громадян, які не здатні 

до самообслуговування у 

зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю 

 

 

 
3 037500 

 

 

 
3 037 500 

 

 

 
2 369 700 

 

 

 
65 200 

        

 
 

3 037 

500 

 

 

 

 

 
0813160 

 

 

 

 

 
3160 

 

 

 

 

 
1010 

Надання соціальних 

гарантій фізичним 

особам, які надають 

соціальні послуги 

громадянам похилого 

віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, 

які не здатні до 

самообслуговування і 

потребують 
сторонньої допомоги 

 

 

 

 

 
284 800 

 

 

 

 

 
284 800 

          

 

 

 

28480 

0 

 

 

 

0810160 

 

 

 

0160 

 

 

 

0111 

 

Керівництво і 

управління у відповідній 

сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

об’єднаних 

територіальних 

громадах 

 

 

 

558 000 

 

 

 

558 000 

 

 

 

425 000 

 

 

 

4 500 

        

 

 
558 

000 

 
3700000 

 
37 

 
Фінансовий відділ 

(головний розпорядник) 

 
537 500 

 
537 500 

 
410 500 

   
20 000 

 
20 000 

   
20 

000 

557 

500 

 
3710000 

 
37 

 Фінансовий відділ 
(відповідальний 

виконавець) 

 
537 500 

 
537 500 

 
410 500 

   
20 000 

 
20 000 

   
20 

000 

557 

500 



 

 

 
 

 

 

3710160 

 

 

0160 

 

 

0111 

Керівництво і 

управління у відповідній 

сфері у містах (місті 

Києві), селищах, селах, 

об’єднаних 

територіальних 
громадах 

 

 

537 500 

 

 

537 500 

 

 

410 500 

   

 

20 000 

 

 

20 000 

    

 
20 

000 

 

 
557 

500 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

УСЬОГО 
129 366 

600,22 

129 366 

600,22 

 

96 057 337 

 

4 114 800 

 
4 173 

919,68 

3 148 

720 

1 025 

200 

  

10 000 
3 148 

720 

133 

540 
520 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

 

Додаток 2.1 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 25 березня 2021 року № 97 

 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів 
(Спрямування залишку коштів по загальному фонді бюджету сільської територільної громади, що утворився на 01.01.2021 року, спрямування залишку коштів по спеціальному фонді 

сільської територільної громади (бюджету розвитку), що утворився на 01.01.2021 року, спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що 

утворився на 01.01.2021 року, спрямування залишку коштів субвенцї з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету , що утворився на 01.01.2021 року, спрямування залишку коштів субвенцї з місцевого бюджету на реалізацію заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони здоров'я у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 року, зміни до розподілу 

видатків бюджету сільської територільної громади в межах змін загального обсягу видатків ) 

 
07557000 

  000  

код 
бюджету 

 

(грн) 

 

Код 

Програмн 

ої 

класифіка 
ції 

видатків 

та 

кредитув 

ання 

місцевого 

бюджету 

 

 

 
 

Ко 

д 

ТП 

КВ 
КМ 

Б 

 

 

 

 
Ко 

д 

ФК 

ВМ 

Б 

 

 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 

 

 

 
Разом 

 

 

 

 

 

усього 

 

 

 

 

видатки 

спожив 

ання 

з них  

 

 

 
видат 

ки 

розви 

тку 

 

 

 

 

 

усього 

 

 

 

 
у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

 

 

 

 

видатки 

спожив 

ання 

з них  

 

 

 

 
видатки 

розвитку 

 

 

 

 
оплата 

праці 

 

 

комуна 

льні 

послуг 

и та 

енергон 

осії 

 

 

 

 
оплата 

праці 

 

 

комунал 

ьні 

послуги 

та 

енергон 

осії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 



 

 

 
 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів: 

І. Спрямування залишку коштів по загальному 

фонді бюджету сільської територільної громади, що 

утворився на 01.01.2021 року 

 
1 101 

000 

 
886 000 

 
574 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
1 101 000 

 

0100000 

 

1 
 

Сільська рада (головний 

розпорядник) 

 

886 000 

 

886 000 

 

574 000 
   

0 

 

0 
    

0 

 

886 000 

 
0110000 

 
01 

 
Сільська рада 

(відповідальний виконавець) 

 
886 000 

 
886 000 

 
574 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
886 000 

 

 

 

0110150 

 

 

 
015 

0 

 

 

 
011 

1 

Організаційне, інформаційно- 

аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у 
місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 

сільської рад 

 

 

 

756 000 

 

 

 

756 000 

 

 

 

574 000 

   

 

 

0 

 

 

 

0 

     

 

 

756 000 

 
0116030 

603 

0 

062 

0 

Організація благоустрою 

населених пунктів 

 
130 000 

 
130 000 

          
130 000 

 
0600000 

 
06 

 Відділ освіти, молоді та 
спорту (головний 
розпорядник) 

 
215 000 

 
215 000 

    
0 

 
0 

    
0 

 
215 000 

 

0610000 

 

06 

 Відділ освіти, молоді та 
спорту (відповідальний 
виконавець) 

 

215 000 

 

215 000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

215 000 

0611010 
101 

0 

091 

0 
Надання дошкільної освіти 200 000 200 000 

   
0 

     
200 000 

 
0611021 

102 

1 

092 

1 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

 
15 000 

 
15 000 

    
0 

 
0 

    
0 

 
15 000 



 

 

 
 

 
II. Спрямування залишку коштів по спеціальному 

фонді сільської територільної громади (бюджету 

розвитку), що утворився на 01.01.2021 року 

      

 
294 630 

 

 
294 630 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
294 630 

 

 
294 630 

0100000 1 
 Сільська рада (головний 

розпорядник) 

     
203 630 203 630 

   
203 630 203 630 

 
0110000 

 
01 

 
Сільська рада 

(відповідальний виконавець) 

      
203 630 

 
203 630 

    
199 630 

 
203 630 

 

 
0117367 

 
 

736 

7 

 
 

049 

0 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській місцевості 

 

 
0 

     

 
60 000 

 

 
60 000 

    

 
60 000 

 

 
60 000 

 
 

0117461 

 
746 

1 

 
045 

6 

Утримання та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів місцевого 

бюджету 

 
 

0 

     
 

143 630 

 
 

143 630 

    
 

143 630 

 
 

143 630 

 
0600000 

 
06 

 
Відділ освіти, молоді та 
спорту (головний 
розпорядник) 

 
0 

 
0 

    
56 000 

 
56 000 

    
56 000 

 
56 000 

 

0610000 

 

06 

 Відділ освіти, молоді та 
спорту (відповідальний 
виконавець) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

56 000 

 

56 000 

 

0 

 

0 

 

0 

 

56 000 

 

56 000 

 
0611021 

102 

1 

092 

1 

Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти 

 
0 

 
0 

    
56 000 

 
56 000 

    
56 000 

 
56 000 

 
1000000 

 
10 

 
Відділ культури та туризму 

(головний розпорядник) 

      
35 000 

 
35 000 

    
35 000 

 
35 000 



 

 

 
 

 
1010000 

 
10 

 Відділ культури та туризму 

(відповідальний 

розпорядник) 

 
0 

 
0 

    
35 000 

 
35 000 

    
35 000 

 
35 000 

 

1014060 

 
406 

0 

 
082 

8 

Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

 

0 

 

0 

    

35 000 

 

35 000 

    

35 000 

 

35 000 

ІII. Спрямування залишку коштів освітньої 

субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, 

що утворився на 01.01.2021 року 

 

2 674 

000 

 

2 674 

000 

 

1 438 

000 

 
0 

 
0 

 

2 285 

413,15 

 

2 285 

413,15 

 
0 

 
0 

 
0 

 

2 285 

413,15 

 

4 959 

413,15 

 

600000 

 

06 

 
Відділ освіти, молоді та 
спорту (головний 
розпорядник) 

 
2 674 

000 

 
2 674 

000 

 
1 438 

000 

 

0 

 

0 

 
2 285 

413,15 

 
2 285 

413,15 

 

0 

 

0 

 

0 

 
2 285 

413,15 

 
4 959 

413,15 

 
0610000 

 
06 

 
Відділ освіти, молоді та 
спорту (відповідальний 
виконавець) 

 

2 674 

000 

 

2 674 

000 

 

1 438 

000 

 
0 

 
0 

 

2 285 

413,15 

 

2 285 

413,15 

 
0 

 
0 

 
0 

 

2 285 

413,15 

 

4 959 

413,15 

 

0611041 

 
104 

1 

 
092 

1 

 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти 

 

0 

 

0 

 

0 

   
1 435 

413,15 

 
1 435 

413,15 

    
1 435 

413,15 

 
1 435 

413,15 

 
0611041 

 

106 

1 

 

092 

1 

 

Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 
середньої освіти 

 

2 674 

000 

 

2 674 

000 

 

1 438 

000 

   
850 000 

 
850 000 

    
850 000 

 

3 524 

000,00 

 

ІV. Спрямування залишку коштів субвенцї з 

місцевого бюджету на надання державної підтримки 

особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

, що утворився на 01.01.2021 року 

 

 
467 

000,22 

 

 
467 

000,22 

 

 
382 

700,00 

   

 

249 305 

 

 

249 305 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

0 

 

 

249 305 

 

 
716 

305,22 

 
0600000 

 
06 

 Відділ освіти, молоді та 
спорту (головний 

розпорядник) 

467000, 

22 

467000, 

22 

 
382 700 

   
249 305 

 
249 305 

 
0 

 
0 

 
0 

 
249 305 

716 

305,22 



 

 

 
 

 
0610000 

 
06 

 
Відділ освіти, молоді та 
спорту (відповідальний 
виконавець) 

 

467000, 

22 

 

467000, 

22 

 
382 700 

   
249 305 

 
249 305 

 
0 

 
0 

 
0 

 
249 305 

 

716 

305,22 

 

 

 
0611210 

 

 

121 

0 

 

 

099 

0 

Надання освіти за рахунок 

залишку коштів за субвенцією 

з державного бюджету 

місцевим бюджетам на 

надання державної підтримки 

особам з особливими 

освітніми потребами 

 

 

467000, 

22 

 

 

467000, 

22 

 

 

 
382 700 

   

 

 
249 305 

 

 

 
249 305 

    

 

 
249 305 

 

 

716 

305,22 

 

V. Спрямування залишку коштів субвенцї з 

місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я 

у сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на 01.01.2021 року 

      

 

192471, 

53 

 

 

 
192471,53 

    

 

 
192471,53 

 

 

 
192471,53 

 

0100000 

 

1 

 
Сільська рада (головний 

розпорядник) 

     
192471, 

53 

 

192471,53 

    

192471,53 

 

192471,53 

 
0110000 

 
01 

 
Сільська рада 

(відповідальний виконавець) 

     
192471, 

53 

 
192471,53 

    
192471,53 

 
192471,53 

 

 
0117367 

 

736 

7 

 

049 

0 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській місцевості 

      

192471, 

53 

 

 
192471,53 

    

 
192471,53 

 

 
192471,53 

 
VІ. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської 

територільної громади в межах змін загального 

обсягу видатків 

 

 
-47 000 

 

 
-47 000 

 

 
-30 000 

 

 
-5 500 

 

 
0 

 

 
47 000 

 

 
47 000 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
47 000 

 

 
0 



 

 

 
 

 
0110000 

 
01 

 
Сільська рада (головний 

розпорядник) 

 
328 000 

 
328 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

  
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
328 000 

   
Сільська рада 

(відповідальний виконавець) 

 
328 000 

 
328 000 

          
328 000 

 

 

 

0110150 

 

 

 
015 

0 

 

 

 
011 

1 

Організаційне, інформаційно- 

аналітичне та матеріально- 

технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, 

районної ради, районної у 

місті ради (у разі її 

створення), міської, селищної, 
сільської рад 

 

 

 

300 000 

 

 

 

300 000 

    

 

 

0 

 

 

 

0 

     

 

 

300 000 

 

0116030 

 
609 

0 

 
062 

0 

 
Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 
господарства 

 

28 000 

 

28 000 

    

0 

 

0 

     

28 000 

 
1010000 

 
10 

 
Відділ культури та туризму 

(головний розпорядник) 

-375 

000 

-375 

000 

    
27 000 

 
27 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
27 000 

 
-348 000 

 
1010000 

 
10 

 
Відділ культури та туризму 

(відповідальний виконавець) 

-375 

000 

-375 

000 

    
27 000 

 
27 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
27 000 

 
-375 000 

1014030 
403 

0 
082 

4 

Забезпечення діяльності 
бібліотек 

32 000 32 000 
         

32 000 

 

 
1010160 

 

016 

0 

 

011 

1 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

 

 
0 

 

 
0 

    

 
27 000 

 

 
27 000 

    

 
27 000 

 

 
27 000 



 

 

 
 

 

 
1014060 

 

406 

0 

 

082 

8 

Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

 

 
73 000 

 

 
73 000 

          

 
73 000 

 
1011080 

108 

0 

096 

0 

Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
-480 

000 

-480 

000 

          
-480 000 

 
0800000 

 
08 

 Відділ соціального захисту 

населення та охорони 
здоров'я (головний 

розпорядник) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-5 500 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0810000 

 

078 

8 

 Відділ соціального захисту 

населення та охорони 
здоров'я (відповідальний 
виконавець) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
-5 500 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 

 

 
0813160 

 

 

 

316 

0 

 

 

 

101 

0 

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з 

інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування 

і потребують сторонньої 

допомоги 

 

 

 

 
500 

 

 

 

 
500 

          

 

 

 
500 

 

 
0810160 

 
 

016 

0 

 
 

011 

1 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

 

 
-500 

 

 
-500 

  

 
-5 500 

        

 
-500 

 
3700000 

 
37 

 
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 

 
0 

 
0 

 
-30 000 

  
0 

 
20 000 

 
20 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
20 000 

 
20 000 

 
3710000 

 
37 

 
Фінансовий відділ 

(відповідальний виконавець) 

 
0 

 
0 

 
-30 000 

  
0 

 
20 000 

 
20 000 

 
0 

 
0 

 
0 

 
20 000 

 
20 000 



 

 

 
 

 

 
3710160 

 

016 
0 

 

011 
1 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних 

громадах 

 

 
0 

 

 
0 

 

 
-30 000 

   

 
20 000 

 

 
20 000 

    

 
20 000 

 

 
20 000 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

УСЬОГО 
4 195 

000,22 

3 980 

000,22 

2 364 

700,00 

-5 

500,00 

 

0,00 
3 068 

819,68 

3 068 

819,68 

 

0,00 

 

0,00 

 

0,00 
3 068 

819,68 

7 263 

819,90 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

 

 

 

 

 

 
 

Додаток 3 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 25 березня 2021 року № 97 

 

 

 

 

 

 

 

 

Зміни до кредитування сільського бюджету у 2021 році 
 

07557000000 

(код бюджету) 
 

грн. 

 
 

Код 

Програм 

ної 

класифік 

ації 

видатків 

та 

кредитув 

ання 

місцевих 

бюджетів 

 
 

Код 

Типової 

програмної 

класифіка 

ції 

видатків 

та 

кредитува 

ння 

місцевих 

бюджетів 

 

 
Код 

Функціона 

льної 

класифіка 

ції 

видатків 

та 

кредитува 

ння 

бюджету 

Найменування 

головного 

розпорядника 

коштів 

місцевого 

бюджету/відпо 

відального 

виконавця, 

найменування 

бюджетної 

програми 

згідно з 

Типовою 

програмною 
класифікацією 

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього 

 
 

 

 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
 
 

 

 
 
 

Разом 

 
 

 

 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 
 
 

 

 

 
Разо 

м 

Спеціальний 
фонд 

 
 

 

 
 
 

Разом 

 

 

 

 
 

усього 

 

 

 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

 

 

 

 
 

усього 

 

 
у 

тому 

числі 

бюдж 

ет 

розви 

тку 

 

 

 

 
 

усього 

 

 

у тому 

числі 

бюдже 

т 

розвит 

ку 



 

 

 
 

   видатків та 

кредитування 

місцевого 
бюджету 

           

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 14 15 16 

 

0100000 

 

01 

 Сільська 

рада(головний 
розпорядник) 

 

0 

 

27 964 

 

0 

 

27964 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

27964 

 

0 

 

27964 

 
0110000 

 
01 

 Сільська 

рада(відповіда 

льний 
виконавець) 

 
0 

 
27 964 

 
0 

 
27964 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
27964 

 
0 

 
27964 

 

 

0118832 

 

 

8832 

 

 

1060 

Повернення 

довгострокових 

кредитів, 

наданих 

індивідуальним 

забудовникам 
житла на селі 

  

 

27 964 

  

 

27964 

    

 

0 

 

 

27964 

  

 

27964 

 

0100000 

 

01 

 Сільська 

рада(головний 
розпорядник) 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 

 
0110000 

 
01 

 Сільська 

рада(відповіда 

льний 
виконавець) 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 
0 

 

 
0118831 

 

 
8831 

 

 
1060 

Надання 

довгострокових 

кредитів 

індивідуальним 

забудовникам 
житла на селі 

 

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

    

 
0 

 

 
0 

  

 
0 

   Всього 0 27 964 0 27 964 0 0 0 0 27 964 0 27 964 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

 

 

 

 

Додаток 4 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 25 березня 2021 року № 97 

 

Зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської територіальної громади на здійснення заходів із будівництва, 

реконструкції, реставрації та капітального ремонту об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об'єктами у 2021 році 

 
07557000000 

код бюджету 

 
(грн) 

 
 

 
Код 

Програмної 

класифікації 
видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 
 

 

 

 
Код 

ТПКВК 

МБ 

 
 

 

 

 
Код 

ФКВ 

МБ 

 

 
Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією 

видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

 
 

 

 

Найменування об’єкта 

будівництва/вид 

будівельних робіт, у тому 

числі проектні роботи 

 
 

 

 
Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

 
 

 

 

Загальна 

вартість 

будівництва, 

гривень 

 
 

 
 

Рівень 

виконання 

робіт на 

початок 

бюджетного 
періоду, % 

 
 
 

Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються на 
будівництво 

обєкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

 
 

 
 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетного 
періоду, % 

1 2 3 4 
5 

6 7 8 9 10 

 

0100000 

 

01 
 Сільська рада (головний 

розпорядник) 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

396 101,00 

 

Х 



 

 

 
 

 

0110000 

 

01 

 
Сільська рада 

(відповідальний виконавець) 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

396 101,00 

 

Х 

 

 

0117461 

 

 

7461 

 

 

0456 

 

Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів місцевого 

бюджету 

Виготовлення проектно - 

кошторисної документації 

по проэкту "Капітальний 

ремонт вулиці Зернівської 

від. Вул. Центральної до 

мосту с.Порошково" 

 

 

2 021 

 

 

25 000 

  

 

25 000,00 

 

 

100 

 

 
 

0117461 

 

 
 

7461 

 

 
 

0456 

 
Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів місцевого 

бюджету 

Виготовлення проектно - 

кошторисної документації 

по проэкту "Капітальний 

ремонт вулиці Шевченка від 

буд.№25 до буд. №108 

с.Раково Ужгородського 

району" 

 

 
 

2 021 

 

 
 

37 222 

  

 
 

37 222,00 

 

 
 

100 

 

 

0117461 

 

 

7461 

 

 

0456 

 

Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів місцевого 

бюджету 

Виготовлення проектно - 

кошторисної документації 

по проэкту "Капітальний 

ремонт ділянки вулиці 

Зелена с.Тур'я Поляна 

Ужгородського району" 

 

 

2 021 

 

 

32 000 

  

 

32 000,00 

 

 

100 

 

 

0117461 

 

 

7461 

 

 

0456 

 

Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів місцевого 

бюджету 

Виготовлення проектно - 

кошторисної документації 

по проэкту "Капітальний 

ремонт вулиці Лесі Українки 

с.Тур'ї Ремети 

Ужгородського району" 

 

 

2 021 

 

 

18 208 

  

 

18 208,00 

 

 

100 

 

 

0117461 

 

 

7461 

 

 

0456 

 

Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів місцевого 

бюджету 

Виготовлення проектно - 

кошторисної документації 

по проэкту "Капітальний 

ремонт вулиці Шевченка 

с.Туриця Ужгородського 

району" 

 

 

2 021 

 

 

31 200 

  

 

31 200,00 

 

 

100 



 

 

 
 

 

 
0117367 

 

 
7367 

 

 
0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській 
місцевості 

 

Амбулаторія загальної 

практики сімейної медицини 

в с. Тур’я Пасіка, 

вул.Турянська 

 

 
2020-2021 

 

 
1 062 471 

 

 
86 

 

 
192 471,00 

 

 
100 

 

 

0117367 

 

 

7367 

 

 

0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках реалізації 

заходів, спрямованих на 

розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській 

місцевості 

Технічні умови на 

електропостачання по 

будівництву "Амбулаторія 

загальної практики сімейної 

медицини в с. Тур’я Пасіка, 

вул.Турянська" 

 

 

2020-2022 

 

 

1 062 471 

 

 

86 

 

 

60 000,00 

 

 

100 

 
0600000 

 
06 

 
Відділ освіти, молоді та 
спорту (головний 
розпорядник) 

     
2 341 413,15 

 

 
0610000 

 
06 

 Відділ освіти, молоді та 
спорту (відповідальний 
виконавець) 

     
2 341 413,15 

 

 

 
0611021 

 

 
1021 

 

 
0921 

 
Надання загальної середньої 
освіти закладами загальної 
середньої освіти 

Технічні умови на 

електропостачання по 

будівництву спортивного 

залу Раківської гімназії 

 

 
2021 

 

 
56 000,00 

 

 
99,00 

 

 
56 000,00 

 

 
100 

 

0611061 

 

1061 

 

0921 

 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Будівництво внутрішніх 

вбиралень у 

Вільшинківському НВК ЗОШ 

І-ІІ ступенів -ДНЗ 

 

2021 

 

700 000,00 

  

700 000,00 

 

100 

 
 

0611061 

 
 

1061 

 
 

0921 

 

 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Будівництво внутрішніх 

вбиралень у Порошківській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (корпус 

початкових класів) 

 
 

2021 

 
 

1 500 000,00 

  
 

150 000,00 

 
 

100 



 

 

 
 

 
 

0611041 

 
 

1041 

 
 

0921 

 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Придбання обладнання для 

їдалень (харчоболоків) 

Порошківської ЗОШ І-ІІІ 

ступенів 

 
 

2021 

 
 

85413,15 

  
 

85413,15 

 
 

100 

 
 

0611041 

 
 

1041 

 
 

0921 

 
Надання загальної середньої 

освіти закладами загальної 

середньої освіти 

Будівництво внутрішніх 

вбиралень у Порошківській 

ЗОШ І-ІІІ ступенів (корпус 

початкових класів) 

 
 

2021 

 
 

1500000,00 

  
 

1350000,00 

 
 

100 

 
1000000 

 
10 

 Відділ культури та 

туризму (головний 

розпорядник) 

     
35 000,00 

 

 
1010000 

 
10 

 Відділ культури та 

туризму (відповідальний 

виконавець) 

     
35 000,00 

 

 

 

 
1014060 

 

 

 
4060 

 

 

 
0828 

 

 
Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культури, 

клубів центрів дозвілля та 

інших клубних закладів 

 
Виготовлення проектно - 

кошторисної документації 

по проэкту "Капітальний 

ремонт даху клубної 

установи по вул.Центральна 

65, с.Туриця" 

 

 

 
2 021 

 

 

 
35 000,00 

  

 

 
35 000,00 

 

 

 
100 

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 2 772 514,15 Х 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

 

Додаток 5 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 25 березня 2021 року № 97 

 

Зміни до розподілу витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 

році 

07557000000 

(код бюджету) гривень 

Код 

програм 

ної 

класифік 

ації 

видатків 

та 

кредитув 

ання 

місцевог 

о 
бюджету 

Код 

Типової 

програмної 

класифіка 

ції 

видатків 

та 

кредитува 

ння 

місцевого 

бюджету 

 

 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 

програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

 

 

 

 

Найменування 

місцевої програми 

 

 

 
Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву 

програму 

 

 

 

 
 

Усього 

 

 

 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 

 

 

 
усього 

 

 

 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 01 
 Сільська рада (головний 

розпорядник) 
  

158 000 158 000 27 964 0 

 
0100000 

 
01 

 
Сільська рада 

(відповідальний виконавець) 

   
158 000 

 
158 000 

 
27 964 

 
0 

 
 

0116030 

 
 

6030 

 
 

0620 

 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

"Програма 

благоустрою 

населених пунктів 

сільської ради на 

2021-2022 роки" 

 
Рішення № 71 від 

25.03.2021 

 
 

130 000 

 
 

130 000 

  



 

 

 
 

 
0118831 

 
8831 

 
1060 

Надання довгострокових 

кредитів індивідуальним 

забудовникам житла на селі 

Програма « Власний 

дім» на 2021 – 2023 

рр. 

 
Рішення №52 від 

02.02.2021 

   
27 964 

 
0 

 

 

 
0116030 

 

 

 
6090 

 

 

 
0620 

 

 

 

 
Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства 

Програма " 

Ефективного 

використання 

майна комунальної 

власності Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради на 
2021-2022 роки." 

 

 

Рішення № 72 від 

25.03.2021 

 

 

 
28 000 

 

 

 
28 000 

  

РАЗОМ      158 000 158 000 27 964 0 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

ВИСНОВОК 

відділу фінансів Тур’є Реметівської сільської ради 

про обсяг залишку коштів загального фонду 

сільського бюджету с. Тур’ї Ремети станом на 01.01.2021 року 
гривень 

ЗАГАЛЬНИЙ ФОНД 

Залишок коштів станом на 01.01.2021 року - всього 13 790 374,42 

у т. ч. Оборотний залишок бюджетних коштів: 75 000,00 

(Визначено Рішенням другої сесії VIIІ скликання «Про 

бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік») 

Не розподілений вільний залишок коштів 

на 01.03.2021 року - всього, у т. ч.: 13 715 74,42 

 

 

кошти сільського бюджету 1 150 980,31 

Субвенція з місцевого бюджету на соціально- 

економічний розвиток за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, в т. ч.: 

95 040,00 

Реконструкція будівлі клубу під соціально- 
культурний центр (клуб, бібліотека, ФАП) с. Мокра, 

60 Перечинського району 

95 040,00 

 

Освітня субвенція: в т.ч.: 8 419 373,89 

удівництво внутрішніх вбиралень у Порошківській ЗОШ І- 

ІІІ ступенів (корпус початкових класів) 

1 350 000,00 

ридбання обладнання для їдалень (харчоблоків) 
Порошківської ЗОШ І-ІІІ ступенів 

85 413,15 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

716 305,22 

Субвенція з місцевого бюджету на соціально- 

економічний розвиток Закарпатської області за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету, в т.ч.: 

3 332 675,00 

удівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. 

Турянська, 35 в с.Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської 

області 

1 514 248,00 

будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. 
Зелена, 37 в с.Тур’я Поляна, Перечинського району Закарпатської 

області 

1 268 200,00 

удівництво багатофункціонального спортивного майданчика на 

території Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, 

вул. Духновича,66 Перечинського району Закарпатської області 

550 227,00 



 

СПЕЦІАЛЬНИЙ ФОНД 

Залишок коштів станом на 01.01.2021 року - всього 1 099 853,18 

З них: 

Бюджет розвитку 516 831,77 

Екологічний податок 308 673,85 

Повернення кредитів індивідуальним сільським 

забудовникам 

27 964,00 

Видатки сільськогосподарських земель 20 512,03 

Субвенція з місцевого бюджету на реалізацію заходів, 

спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості, за рахунок залишку коштів 

відповідної субвенції з державного бюджету, що 

утворився на початок бюджетного періоду, в т.ч.: 

192 471,53 

Амбулаторія загальної практики-сімейної медицини в 

с. Тур’я Пасіка Перечинського району – будівництво 
41054000 

192 471,53 

Цільові кошти на розвиток інфраструктури 5 000,00 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення заходів 

щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій за рахунок залишку коштів відповідної 

субвенції з державного бюджету, що утворився на 

початок бюджетного періоду 

28 400,00 

 

41054100 ремета ЦНАП 

 

28400,00 



 

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №98 

 

Про затвердження переліку об’єктів 

нерухомого майна комунальної власності 

Турֹ’є-Реметівської сільської ради 

 
 

Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 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. Затвердити Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності Тур ֹ’є-Реметівської сільської ради згідно додатку. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (голова постійної комісії - 

Чомоляк Л.М.) 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 р. № 98 
 

Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Тур’є – Реметівської сільської ради 

 

 
 

Назва об’єкту 

 
Місцезнаходження 

об’єкта 

 

Реєстраційний 

номер об’єкту 

нерухомого майна 

 

Загальна 

Площа 

м.кв 

Адмін.будівля с\р с.Тур’я Бистра 
вул.Духновича,64 

1459492521232 255,4 

Дитячий садочок с.Тур’я Бистра 

вул.Борканюка, 

19А 

1459559421232 577,0 

Будівля клубу с.Тур’я Бистра 

вул.Духновича,68 

1459537621232 251,6 

Будівля школи с.Тур’я Бистра 
вул.Духновича,66 

1459610421232 1559,4 

АЗМП с.Тур’я Бистра 

вул.Духновича,110 

1459376221232 140,7 

Будівля школи с. Полянська Гута, 

вул. Центральна, 

117 

Б/н 1334,9 

Дитячий садок с. Т-Поляна, 
вул. Зелена,135 

1285260421232 275,4 

Будівля школи с.Т.-Поляна, 

вул. Зелена,37 

Б/н 1811,0 

Адмінбудівля с/р с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 94 

1400859121232 250,9 

Дитячий садок с. Полянська Гута, 

вул.Центральна, 

117 

Б/н 131,0 

Тур’я Полянський 

сільський клуб 

с. Тур’я Поляна, 

вул.Зелена,80 

1471927421232 262,4 

Полянсько- 

Гутянський сільський 

клуб 

с. Полянська Гута, 

вул.Центральна, 84 

1401770821232 122,2 

Вбудоване нежитлове 

приміщення І-ІІ 

поверху (АЗПСМ) 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 78 «а» 

1401672021232 320,9 

Вбудоване с. Полянська Гута, Б/н 63,0 



 

приміщення ФАПу вул. 
Центральна,117 

  

Адмін. будівля 
с/р 

с. Туриця, 
вул. Центральна, 98 

8602616 106,8 

Школа І-ІІ ст. будівля 

№1 

с. Туриця, 

вул. Центральна, 

100 

8602038 355 

Школа І-ІІ ст. будівля 

№2 

с. Туриця, 

вул. Центральна, 99 

8602453 251,8 

Дошкільний 

навчальний заклад 

с. Туриця, 

вул. Центральна, 

134 

31987056 789,0 

Будівля 

фельдшерсько- 

акушерського пункту 

с. Туриця, 

вул. Центральна, 79 

8602762 59,1 м.2 

Клуб с. Туриця, 
вул. Центральна, 65 

8601848 234,4 м. 2 

Бібліотека с. Туриця, 

вул. Центральна, 65 

8601848 56,2 

Будинок ФАП с. Лікіцари, 

вул. Духновича,24 

13189024 45,8 

Адмін.Будинок 

с/р 

с. Турички, 

вул. Центральна, 30 

12155817 359,4 

Будівля дитячого 

садика 

с.Турички, 

вул.Центральна, 

32а 

22418489 452,6 

Гаражі на три бокси с. Турички, 

вул.Центральна, 

30а 

38647872 54,8 

Будівля та споруди 

Туричківської ЗОШ І- 

ІІ ст. 

с. Турички, 

вул. Центральна, 28 

1010994321232 341,4 

Будівля пришкільного 

інтернату 

с. Турички, 

вул. Центральна, 

27а 

1011226321232 349,1 

Їдальна с.Турички, 

вул. Центральна, 27 

1011151721232 129,7 

Будівля клубу 

с. Липовець 

с.Липовець, 

вул. Сковороди, 24 

842142621232 89,5 

Будівля ФАП 

с. Липовець 

с.Липовець, 

вул. Сковороди, 29 

Б/н 65,5 

Будівля клубу 

с. Лікіцари 

с.Лікіцари, 

вул. Шевченка,22 

Б/н 64,8 



 

Адмінбудівля 

сільської ради 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 33 

37818699 715,7 

Будівля клубу с. Раково, 

вул. Центральна, 21 

44828621232 618,4 

Будівля колишнього 

ФАПу 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Воєводино, 11 

44684321232 33,3 

Будівля с. Раково, 

вул. Центральна, 

20а 

44886621232 44,3 

Будівля колишньої 

бібліотеки 

с.Тур’я Пасіка, 

вул. Турянська, 39 

45003021232 94,3 

Будівля школи с.Тур’я Пасіка 

вул. Турянська, 35 

Б/н 2066 

Будівля школи с.Раково, 

вул. Миру, 2 

Б/н 476,7 

Дитячий садок с.Туря Пасіка 

вул. Турянська, 47 

44800821232 139,7 

Дитячий садок с. Раково, 

вул. Центральна, 13 

44604921232 142,2 

Адмінбудівля 

сільської ради 

с. Порошково, 

вул. Центральна,74 

Б/н 350,5 

Дитячі садок с. Порошково, 

вул. 

Центральна,117 

25807609 723,2 

Дитячий садок с. Порошково, 

вул. 

Зерновська,141 

Б/н 70,4 

Будівля клубів с. Порошково, 10636296 1349,4 
 вул. Центральна, 73   

 с. Мокра,60 Б/н 240 

Будівля школи с. Порошково, 

вул. Центральна, 81 

Б/н 1543,2 

Будівля школи с. Порошково, 

вул. Центральна,88 

Б/н 72,4 

Будівля школи с. Порошково, 
вул. Перемоги, 1 

Б/н 180,9 

Будівля с. Порошково, 38633151 1076,0 

Порошківської вул. Центральна, 87  30 

дільничої лікарні в   68,1 

тому числі: Котельня,    

Б Складська будівля,   15,8 

В Насосна, Г Гараж,Д   113,6 



 

Будівля 

Порошківської 

сільської ради (стара 

амбулаторія ) 

с. Порошково, 

вул. Центральна, 92 

4198955 138,6 

Адмінбудівля 
сільської ради 

с. Вільшинки,93 25622123 72,5 

Будівля гімназії с. Вільшинки,90 Б/н 422,6 

Будівля клубу 
та бібліотеки 

с.Вільшинки, 80 25621920 128,3 

Будівля ЗОШ –І 

ступенів 

с. Вільшинки, 37 Б/н 65(1-й 

поверх) +65 

підвальне 

приміщення 

Фельшерсько- 
акушерський пункт 

с. Вільшинки, 92 25622063 74,4 

Адмінбудівля 

сільської ради 

с.Тур’ї Ремети, 

вул.Тканка,1 

1064450221232 342,5 

Дошкільний с.Тур’ї Ремети, 824550021232 377,8 

навчальний заклад вул.Центральна,1   

 
с.Тур’ї Ремети, б/н 372,6 

 вул.Мала,2   

Будівля клубу с.Тур’ї Ремети, 
вул.Радванка,85 

27753862 424,1 

Стадіон с.Тур’ї Ремети, 

вул.Центральна,24Б 

840715021232 8,4 

Будівля колишньої 
музичної школи 

с.Тур’ї Ремети, 
Центральна,10 

Б/н 238,2 

Будівля школи с.Тур’ї Ремети, 

вул. Центральна, 

24А 

Б/н 6034,9 

Будівля дільничної 

лікарні 

с.Тур’ї Ремети, 

вул. Центральна, 16 

Б/н 505,9 

Будівля колишньої 
амбулаторії 

с.Тур’ї Ремети, 
вул. Центральна, 12 

27753596 143,4 

Будівля колишнього 
дитсадка №2 

с.Тур’ї Ремети, 
вул.Сільвая,1А 

1480961221232 279,3 

Будівля по 
вул.Тканка, 1а 

с.Тур’ї Ремети, 
вул.Тканка,1А 

27717686 162,2 

Частина житлового 

будинку 

с.Тур’ї Ремети, 

вул. Перемоги, 2, 

кв.2 

б/н 44,9 

Будинок нежитловий с.Тур’ї Ремети, 

вул.Центральна,21 

1462214521232 107,2 



 

Будівля центру 

надання соціальних 

послуг Тур’є- 

Реметівської сільської 

ради 

м. Перечин, 

провул. 

Ужанський,5 

2269587021232 282,4 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 
 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 99 

Про затвердження Переліків 

першого та другого типів 

об’єктів оренди комунальної 

власності 

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 КМУ від 03.06.2020 року 

№483 «Деякі питання оренди державного та комунального 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. Затвердити Перелік першого типу об’єктів оренди комунальної 

власності, які підлягають передачі в оренду на аукціоні (додаток 1). 

2. Затвердити Перелік другого типу об’єктів оренди комунальної 

власності, які підлягають передачі в оренду без проведення аукціону 

(додаток 2). 

3. Опублікувати дане рішення на веб-сайті Тур’є-Реметівської сільської 

ради та в електронній торговій системі. 

4. Установити, що у випадку необхідності, в період між сесіями 

сільським головою можуть прийматися розпорядження з питань, які 

стосуються процедури передачі майна в оренду з послідуючим їх 

затвердженням сесією сільської ради. 

5. Уповноважити сільського голову на підписання договорів оренди 

комунального майна. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту (Чомоляк Л.М.) та заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради (КорольВ.І.) 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 р. № 99 

 
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.Тур’я Бистра 

вул.Духновича,68 

Вільне 30 м.кв. Культурно- 

спортивних, 

оздоровчих 

програм. 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково 

вул.Центральна,92 

16.06.2026 22,6 м.кв Продаж та 

надання послуг 

ритуального 

призначення 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с.Мокра,65 

Перечинського 

району 

31.11.2023 22,79 м.кв Розміщення 

АТС 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, 

вул.Центральна,73 

20.07.2023 11,0 м.кв Торгівля 

промисловими 

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, 

вул.Центральна,73 

30.09.2022 24,3 м.кв Торгівля 

промисловими 

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, 

вул.Центральна.73 

29.06.2021 204,0 м.кв Розміщення 

розважальних 

програм 

(дискотек) 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, 

вул.Центральна,73 

Вільне 70 м.кв Розміщення 

кафе-бару 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, вул. 

Центральна,88 

Вільне 21,4 м.кв Розміщення 

стоматологічног 

о кабінету 

вбудованого 

приміщення 

дільничої 

лікарні літ.А 



 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Порошково, 

вул.Центральна.85 

20.11.2022 10,33 м.кв Розміщення 

харчоблоку для 

організації 

харчування 

учнів школи 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

м.Перечин, вул. 

Ужгородська,93 

18.05.2021 126,60 

м.кв 
Розміщення 

станції з 

технічного 

обслуговування 

та ремонту 

автомобілів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

м.Перечин, вул. 

Ужгородська,93 

11.11.2021 34,90 м.кв. Розміщення 

складів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

м.Перечин, вул. 

Ужгородська,93 

31.12.2034 36,50 м.кв. Розміщення 

офісу 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

 

м.Перечин, вул. 

Ужгородська,93 

 

Вільне 
 

Виробнич 

ий корпус 

(літ.А) 

 

Розміщення 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності, які 

здійснюють 

виробничу 

діяльність, 

розміщення 

майстерні, 

станції з 

технічного 

обслуговування 

автомобілів, 

офісу, архівів, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

м.Перечин, вул. 

Ужгородська,93 

Вільне Різальний 

цех (літ. Б) 

Розміщення 

суб’єктів 

підприємницької 

діяльності , які 

здійснюють 

виробничу 

діяльність , 

розміщення 

майстерні, 

станції з 

технічного 



 

    обслуговування 

автомобілів, 

офісу, архіву, 

інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

м.Перечин, вул. 

Ужгородська,93 

Вільне Склад та 

майстерні 

(літ В-В) 

Розміщення 

складу, інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

м.Перечин, вул. 

Ужгородська,93 

Вільне Навіс (Г-Г) Розміщення 

складу, інше 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с.Тур’я Поляна, 

вул.Зелена, 78 «а» 

16.05.2022 35,4 м.кв Торгівля 

промисловими 

товарами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

Тур’я Поляна, 

вул. Зелена,78 «а» 

30.09.2022 12,3 м.кв Розміщення 

АТС 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

Тур’я Поляна, 

вул. Зелена,82 

30.04.2021 30,0 м.кв Розміщення 

поштового 

відділення 

Тур’є- 

Реметівська 

сільська рада 

с.Тур’ї Ремети 

вул.Тканка,1 

01.08.2021 11,8 м.кв. Розміщення 

АТС 

Тур’є - 

Реметівська 

сільська рада 

с.Тур’ї Ремети 

вул. Центральна, 16 

01.04.2022 18,0 м.кв. Розміщення 

аптечного 

пункту 

Тур’є- 

Реметівська 

сільська рада 

с.Тур’ї Ремети 

вул. Центральна, 

24А 

01.09.2025 11,2 м.кв. Торгівля 

продовольчими і 

кондитерськими 

товарами в 

школі 

Тур’є - 

Реметівська 

сільська рада 

с.Тур’ї Ремети, 

вул.Тканка,1 

31.07.2021 2,0 м.кв. Розміщення 

банкомату 

Тур’є - 

Реметівська 

сільська рада 

с.Тур’ї Ремети, 

вул.Радванка,87А 

31.05.2023 11,0 м.кв. Утримання 

споруди 

«Автозупинка» 

Будівля с. Тур’я- Пасіка, 
вул. Воєводино, 11 

 33,3 м.кв. Оренда 
(Зіхор А.І.) 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Раково, 

вул. Центральна,21 

(вбудовані 

приміщення 

Раківського 

сільського клубу) 

30.09.2022 20,1 м.кв. Оренда ПАТ 

«Укртелеком» 

Для розміщення 

АТС 



 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я-Пасіка, 

вул. Турянська, 33 

(вбудовані 

приміщення 

адмінбудівлі (І 

поверх)) 

01.03.2022 8 м.кв. Аптечний пункт 

для роздрібної 

торгівлі 

лікарськими 

засобами 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Раково, вул. 

Центральна, 21 

(вбудоване 

приміщення 

Раківського 

сільського клубу) 

01.01.2022 35 м.кв. Кафе 

Амбулаторія 

загальної 

практики - 

сімейної 

медицини 

с. Тур’я Бистра, 

вул.Духновича, 110 

вільне 15м.кв. Для розміщення 

стоматологічног 

о кабінету 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

Додаток 2 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 р. № 99 

 

 
 

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

без проведення аукціону 
 

 

 

 

Балансоутримувач Адреса 

об’єкта 

оренди 

Дата 

закінче 

ння 

догово 

ру 

Площа 

об’єкта 

оренди 

м.кв 

Цільове 

призначення 

Тур’є – м.Перечин, - 137м. кв Для розміщення 

Реметівська вул.  та архівосховища та 

сільська рада Ужгородська,  18м.кв робочого кабінету 
 93   архівного відділу 
    Ужгородської 
    райдержадміністрації 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Тур’ї Ремети 25.03.2021 № 100 

 

 

Про розгляд заяви гр. Ватраль М.С. 

Розглянувши заяву гр. Ватраль Миколи Степановича, який просить 

звільнити його від плати за оренду майна на весь час, протягом якого майно 

не могло бути ним використане через обставини, за які він не відповідає, 

згідно ч. 6. ст. 762 Цивільного кодексу України, відповідно до постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.12.2020 № 1236 «Про встановлення 

карантину та запровадження обмежувальних протиепідемічних заходів з 

метою запобігання поширенню на території України гострої респіраторної 

хвороби COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2», у 

відповідності до ст.ст. 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.    Звільнити Ватраль Миколу Олександровича – орендаря майна 

комунальної власності сільської ради (договір оренди №3 від 29.06.2011 

року нерухомого майна комунальної власності вбудованого нежилого 

приміщення в будинку культури с. Порошково) від сплати орендної плати за 

користування майном комунальної власності з 01.01.2021 року до закінчення 

терміну дії карантину та обмежувальних заходів, спрямованих на запобігання 

виникнення і поширення коронавірусної хвороби (COVID-19), відповідно до 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2020 № 211 «Про 

запобігання поширенню на території України гострої респіраторної хвороби 

COVID-19, спричиненої коронавірусом SARS-CoV-2». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.), постійну комісію з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту (Чомоляк Л.М.) та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради (Король В.І.) 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

Тур’ї Ремети 25.03.2021 № 101 

 

Про затвердження технічних документацій 

із землеустрою, проєктів відведення земельних 

ділянок, призначених для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд, 

та передачу земельних ділянок у власність 

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

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

120, 121, 125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши 

письмові звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у 

порядку безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у 

користуванні громадян, для обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд (присадибні ділянки), та додані до заяв 

відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри 

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(увласність) гр. Ганич Марії Василівни для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с. Вільшинки, ****. 

1.1. Безоплатно передати Ганич Марії Василівні у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2307 га (кадастровий №2123282500:01:001:0018), 

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

2. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Андрія Андрійовича для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

****. 

2.1. Безоплатно передати Маричак Андрію Андрійовичу у власність 



 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,2082га (кадастровий 

№2123282500: 01:003:0047), яка розташована за адресою с. Вільнинки, ****. 

3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Ірині Юріївні для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети,  

вул. Шумна, ****. 

3.1. Безоплатно передати Стецько Ірині Юріївні у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1695 га (кадастровий №2123286300:03:001:0096), 

яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Шумна, ****. 

4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Івановичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, 

вул. Радванка, ****. 

4.1. Безоплатно передати Бігану Юрію Івановичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2400 га (кадастровий №2123286300:03:002:0095), 

яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Радванка, ****. 

5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Василю Петровичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

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

вул. Борканюка, ****. 

5.1. Безоплатно передати Король Василю Петровичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1446 га (кадастровий 

№2123283000:01:006:0009), яка розташована за адресою с. Порошково, вул. 

Борканюка, **** 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(увласність) гр. Готра Марії Миколаївни для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с. Маюрки, вулиця Баз назви, **** 

6.1. Безоплатно передати Готра Марії Миколаївні у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2500 га (кадастровий №2123283000:04:011:0009), 

яка розташована за адресою с. Маюрки, вулиця Без назви, ****. 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(увласність) гр. Штефаняк Юрію Івановичу для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с. Полянська Гута, урочище «Лопатин». 

7.1. Безоплатно передати Штефаняк Юрію Івановичу у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,0985 га (кадастровий 



 

№2123286200:05:002:0021), яка розташована за адресою с. Полянська Гута, 

урочище «Лопатин». 

8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(увласність) гр. Сегедій Оксани Михайлівни для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка 

розташована за адресою с. Полянська Гута, вул. Центральна,****. 

8.1. Безоплатно передати Сегедій Оксані Михайлівні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,0850 га (кадастровий 

№2123286200:05:002:0020), яка розташована за адресою с. Полянська 

Гута,вул. Центральна, ****. 

9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

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

Івану Юрійовичу для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд, яка розташована за адресою с. Тур’я 

Бистра, вул. Івана Франка, 79. 

9.1. Безоплатно передати Свистак Івану Юрійовичу у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,2179 га (кадастровий №2123285000:01:003:0063), 

яка розташована за адресою с. Тур’я Бистра, вул. Івана Франка, ****. 

10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

гр. Мікуловій Оксані Іванівні для будівництва і обслуговування житлового 

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

Тур’я Бистра, вул. Івана Франка, ****. 

10.1. Безоплатно передати Мікуловій Оксані Іванівні у власність 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1608 га (кадастровий 

№2123285000:01:003:0062), яка розташована за адресою с. Тур’я Бистра, вул. 

Івана Франка, ****. 

11. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(увласність) гр. Яльч Галині Павлівні для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд, яка розташована за 

адресою с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, ****. 

11.1. Безоплатно передати Яльч Галині Павлівні у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1067 га (кадастровий №2123285000:01:002:0057), 

яка розташована за адресою с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, ****. 

12. 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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №102 

 

Про затвердження проєкту землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, цільове призначення 

якої змінюється, для будівництва і обслуго- 

вування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) 

Горват Марії Миколаївні 

 

Розглянувши заяву Горват Марії Миколаївни, жительки с. Порошково, 

вул. Нахімова, 81, керуючись пунктом 34 статті 26, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 40, 79-1, 116, 118, 121 

Земельного кодексу України, статтею 24 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів щодо розмежування земель державної та комунальної 

власності», Законом України «Про землеустрій», Законом України «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України, щодо визначення 

складу, змісту та порядку погодження документації із землеустрою», Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

приватної власності, призначення якої змінюється, для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) Горват Марії Миколаївні за адресою с. Порошково вул. 

Нахімова *** Перечинського району, Закарпатської області, площею 

0,1212га кадастровий номер 2123283000:01:002:0076. 

2. Безоплатно передати Горват Марії Миколаївні у власність земельну 

ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд площею 0,1212 га (кадастровий №2123283000: 

01:002:0076), яка розташована за адресою с. Порошково вул. 

****Перечинського району, Закарпатської області. 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 



 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети №103 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність для ведення особистого 

селянського господарства та передачу 

земельних ділянок у власність 

 

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

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

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

звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку 

безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян, для ведення особистого селянського господарства та додані до заяв 

відповідні технічні матеріали та документи, що підтверджують розміри 

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

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

постійної депутатської комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

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

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Мацак Михайла Юрійовича для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Вільшинки, 

урочище «Млинищі». 

1.1. Безоплатно передати Мацак Михайлу Юрійовичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,3610 га (кадастровий №2123282500:02:011:0001), яка розташована за 

адресою с. Вільшинки, урочище «Млинищі». 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Скубенич Наталії Юріївні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. Туриця, урочище «Валькувня». 



 

2.1. Безоплатно передати Скубенич Наталії Юріївні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1000 га 

(кадастровий №2123284000:03:001:0033), яка розташована за адресою с. 

Туриця, урочище «Валькувня». 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Кучак Ірині Петрівні для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, урочище Дуброва. 

3.1. Безоплатно передати Кучак Ірині Петрівні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,1500 га 

(кадастровий №2123286300:02:001:0069), яка розташована за адресою с. 

Тур’ї Ремети, урочище Дуброва. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Мегела Ангеліни Юріївни для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, 

урочище Мочари. 

4.1. Безоплатно передати Мегела Ангеліні Юріївні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 1,1251 га 

(кадастровий №2123286300:02:004:0050), яка розташована за адресою с. 

Тур’ї Ремети, урочище Мочари. 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Белей Наталії Іванівни для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, по вулиці Шумна. 

5.1. Безоплатно передати Белей Наталії Іванівні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,0309 га 

(кадастровий №2123286300:03:001:0093), яка розташована за адресою с. 

Тур’ї Ремети, по вулиці Шумна. 

6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Дідура Катерини Іванівні для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково, 

урочище «За колгоспом». 

6.1. Безоплатно передати Дідура Катерині Іванівні у власність земельну 

ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 0,3000 га 

(кадастровий №2123283000:01:001:0035), яка розташована за адресою с. 

Порошково, урочище «За колгоспом». 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Семаль Василя Ігоровича для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково, 

урочище «Гуйванка». 

7.1. Безоплатно передати Семаль Василю Ігоровичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,5000 га (кадастровий №2123283000:04:002:0001), яка розташована за 

адресою с. Прошково, урочище «Гуйванка». 

8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Маринчак Михайла Михайловича для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково, 

урочище «Гуйванка». 



 

8.1. Безоплатно передати Маринчак Михайлу Михайловичу у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,4835 га (кадастровий №2123283000:04:002:0002), яка розташована за 

адресою с. Прошково, урочище «Гуйванка». 

9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

(у власність) гр. Шанта Констанції Михайлівні для ведення особистого 

селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково, 

урочище «Біля Фегера»». 

9.1. Безоплатно передати Шанта Констанції Михайлівні у власність 

земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею 

0,2000 га (кадастровий №2123283000:01:005:0019), яка розташована за 

адресою с. Прошково, урочище «Біля Фегера». 

10. 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 (голова постійної комісії - Гулей- 

Шикула О.). 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 104 

 

Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у 

власність громадянам для індивідуального 

садівництва та передачу земельних ділянок 

у власність 

 

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

40 глави шостої, статей 79, 80, 81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 121, 

125, 126 глави 19 Земельного кодексу України, розглянувши письмові 

звернення громадян про передачу у власність земельних ділянок у порядку 

безоплатної приватизації земельних ділянок, які перебувають у користуванні 

громадян, для індивідуального садівництва та додані до заяв відповідні 

проєкти землеустрою та документи, що підтверджують розміри вказаних 

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

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

депутатської комісії з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Ігнатик Тетяні Миколаївні для індивідуального садівництва, 

яка розташована за адресою с. Тур’я Пасіка по вул. Борканюка контур 495 

Перечинського району Закарпатської області. 

1.1. Безоплатно передати Ігнатик Тетяні Миколаївні у власність 

земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0,1000 га 

(кадастровий №2123285500:05:007:0012), яка розташована за адресою 

с.Тур’я Пасіка по вулиці Борканюка контур №495 Перечинського району 

Закарпатської області. 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Ігнатик Ангеліні Сергіївні для індивідуального садівництва за 

адресою с. Тур’я Пасіка по вулиці Борканюка, контур 495 Перечинського 



 

району, Закарпатської області. 

2.1. Безоплатно передати Ігнатик Ангеліні Сергіївні у власність 

земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0,1000 га 

(кадастровий №2123285500:05:007:0011), яка розташована за адресою 

Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур’я Пасіка контур №495, 

вулиця Борканюка. 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) гр. Круцей Оксані Михайлівні для індивідуального садівництва , 

яка розташована за адресою с. Тур’я Пасіка по вул.Борканюка,контур №495 

Перечинського району, Закарпатської області. 

3.1. Безоплатно передати Круцей Оксані Михайлівні у власність 

земельну ділянку для індивідуального садівництва площею 0,0939 га 

(кадастровий №2123285500:05:007:0014), яка розташована за адресою 

Закарпатська область, Перечинський район, с.Тур’я Пасіка контур 495, 

вулиця Борканюка. 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у 

власність) Мошак Юрія Юрійовича для індивідуального садівництва, яка 

розташована за адресою: с.Тур’я Пасіка по вул. Борканюка контур 495 

Перечинського району Закарпатської області. 

4.1. Безоплатно передати Мошак Юрію Юрійовичу у власність земельну 

ділянку для індивідуального садівництва площею 0,1000 га (кадастровий 

№2123285500:05:007:0013), яка розташована Закарпатська область, Перечин- 

ський район, с.Тур’я Пасіка контур 495, вулиця Борканюка. 

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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 105 

 

Про затвердження проектів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

укладання договорів оренди земельних 

ділянок з ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 79-1, , 93, 120, 122, 123, 124, 134 

Земельного кодексу України, Законами України «Про оренду землі», «Про 

землеустрій», «Про Державний земельний кадастр», «Про Державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши 

клопотання акціонерного товариства «Закарпаттяобленерго», беручи до уваги 

Витяги з Державного земельного кадастру про земельні ділянки, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

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

«Напроти Готрані» (кадастровий номер земельної ділянки 

2123285500:06:003: 0028). 

1.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

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

Готрані», (кадастровий номер земельної ділянки 2123285500:06:003:0028) з 

орендною платою у розмірі 9,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. 

Нормативна грошова оцінка становить 981,96 грн. (витяг із технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 

16.01.2021 р. № 19/0/199-21). 

2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 



 

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

площею 0,0027 га, що розташована в с. Тур’я Бистра, КТП – 74 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123285000:01: 002:0047). 

2.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0027 га, що розташована в с. Тур’я Бистра, КТП-74 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123285000:01: 002:0047) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1614,87 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №20/0/199-21). 

3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0041 га, що розташована в с. Турички, КТП-156 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123284500:05:001: 0015). 

3.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0041 га, що розташована в с. Турички, КТП-156 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123284500:05:001:0015) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 2502,23 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №21/0/199-21). 

4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0045 га, що розташована в с. Порошково, КТП-62 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 002:0090). 

4.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0045 га, що розташована в с. Порошково, КТП 62 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:01:002: 0090) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 4731,75 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.2021 р. №26/0/199-21). 

5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0028 га, що розташована в с. Порошково, КТП 65 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:006: 0042). 

5.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0028 га, що розташована в с. Порошково, КТП 65 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:01:006:0042) з орендною платою у розмірі 9,0 



 

відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 2883,16 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №25/0/199-21). 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0029 га, що розташована в с. Порошково, КТП 166 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 002:0091). 

6.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0029 га, що розташована в с. Порошково, КТП 166 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:01:002:0091) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 3154,33грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №22/0/199-21). 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовується для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0026 га, що розташована в с. Мокра, КТП 69 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:06:001: 0038). 

7.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0026 га, що розташована в с. Мокра, КТП 69 (кадастровий номер земельної 

ділянки 2123283000:06:001:0038) з орендною платою у розмірі 9,0 відсотків 

їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка становить 

1488,50 грн. (витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки від 16.01.20021 р №29/0/199-21). 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовується для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0040 га, що розташована в с. Порошково, КТП 134 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 001:0032). 

8.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0040 га, що розташована в с. Порошково, КТП 134 Перечинського району, 

(кадастровий номер земельної ділянки 2123283000:01:001:0032) з орендною 

платою у розмірі 9,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна 

грошова оцінка становить 4176,80 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №24/0/199- 

21). 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 



 

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

площею 0,0014 га, що розташована в с. Порошково, КТП 66 Перечинського 

району (кадастровий номер земельної ділянки 2123283000:01:006:0543). 

9.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0014 га, що розташована в с. Порошково, КТП 66 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:01:006: 0543) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1522,78 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №23/0/199-21). 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0025 га, що розташована в с. Маюрки, КТП 70 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:04:011:0008). 

10.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0025 га, що розташована в с. Маюрки, КТП 70 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:04:011:0008) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1559,75 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №28/0/199-21). 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0073 га, що розташована в с. Тур’я-Поляна, ЗТП 187 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123286200:04:007:0002). 

11.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0073 га, що розташована в с. Тур’я-Поляна, ЗТП 187 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123286200:04:007:0002) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 2842,62 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 22.01.20021 р № 44/0/199-21. 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0015 га, що розташована в с. Порошково, ОМС 67 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:008:0013). 

12.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0015 га, що розташована в с. Порошково, ОМС 67 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:01:008:0013) з орендною платою у розмірі 9,0 



 

відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1359,60 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 22.01.20021 р №45/0/199-21). 

13. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0029 га, що розташована в с. Раково, КТП-186, Вулиця Вакарова 

«Напроти №40» (кадастровий номер земельної ділянки 2123285500:06:003: 

0029). 

13.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0029 га, що розташована в с. Раково, КТП-186, Вулиця Вакарова «Напроти 

№40» (кадастровий номер земельної ділянки 2123285500:06:003:0029) з 

орендною платою у розмірі 9,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. 

Нормативна грошова оцінка становить 974,69 грн. (витяг із технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 

11.03.20021 р №146/0/199-21). 

14. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0025 га, що розташована в с. Туриця, КТП-141 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123284000:01:003: 0025). 

14.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 років на земельну ділянку площею 

0,0025 га, що розташована в с. Туриця, КТП-141 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123284000:01:003: 0025) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1225,75 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 18.03.20021 р №149/0/199-21). 

15. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з орендарем 

земельних ділянок договори оренди та провести їх державну реєстрацію. 

16. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф) та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (голова постійної комісії – Лоскій І.І.). 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 106 

 

Про затвердження детальних 

планів територій земельних ділянок 

 

Відповідно статті 16, 19, 21 Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», постанови Кабінету Міністрів України від 25 

травня 2011 р. №555 «Про затвердження Порядку проведення громадських 

слухань щодо врахування громадських інтересів під час розроблення 

проєктів містобудівної документації на місцевому рівні», з метою 

приведення у відповідність до чинного законодавства містобудівної 

документації, підвищення ефективності використання земель комунальної 

власності села, отримання додаткових надходжень до   сільського 

бюджету, враховуючи протоколи громадських слухань по розгляду проектів 

детальних планів територій земельних ділянок,керуючись п.42 ст.26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи рекомендації 

постійних комісій сільської ради, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки загальною 

площею 0,1100 га для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд в с. Мокра ур. «Ласки». 

2. Затвердити детальний план території із зміною цільового 

призначення земельної ділянки сільськогосподарського призначення на 

земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд загальною площею 0,2500 га в с. Порошково 

ур. «Ковачка». 

3. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії –Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 107 

 

Про затвердження нормативно-грошових 

оцінок земельних ділянок для розміщення, 

будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих 

підприємств, установ і організацій 

 

Розглянувши технічні документацій по нормативній грошовій оцінці 

земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій, яка розроблена ТОВ «Арклайт», враховуючи висновки 

державної експертизи землевпорядної документації від 06.08.2020 р. №758- 

20 та від 07.08.2020 р. №759-20, керуючись «Порядком грошової оцінки 

земель сільськогосподарського призначення та населених пунктів», на 

підставі статті 12 Закону України «Про оцінку земель» та статті 26 Закону 

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

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки кадастровий номер 2123286200:02:024:0037 для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, розташованої 

за межами населених пунктів урочище Шипот. 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земельної ділянки кадастровий номер 2123286200:02:024:0041 для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і споруд 

об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій, розташованої 

за межами населених пунктів урочище Шипот. 

3. Ввести в дію ці технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок для розміщення, будівництва, експлуатації та 

обслуговування будівель і споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, 

установ і організацій з 01.01.2022 року. 



 

4. Оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 108 

Про припинення права користування 

земельними ділянками для ведення 

особистого селянського господарства 

за добровільною згодою громадян 

Розглянувши заяви громадян Шикула Віри Василівни, жительки 

с.Порошково, вул. Шевченка, 26, про добровільну відмову від земельної 

ділянки, розташованої в с. Порошково, урочище «Загорода», Шишова 

Ярослава Володимировича жителя с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 22 про 

добровільну відмову від земельної ділянки, розташованої в с.Тур’я Поляна 

урочище «Ниви», Віктора Франтишековича, жителя с. Порошково, вул. 

Центральна, 18 про добровільну відмову від земельної ділянки для ведення 

особистого селянського господарства розташованої в с. Порошково, ур. 

«Лозянське», керуючись статтями 12, 141 Земельного Кодексу України, 

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

керуючись статтями 12, 141 Земельного кодексу України, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Припинити право користування гр. Шикула Вірі Василівні, жит. 

с.Порошково, вул. Шевченка, **** на земельну ділянку площею 0,07 га, 

розташовану в с. Порошково, в урочище «Загорода» за її добровільною 

згодою та перевести  дану земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

2. Припинити право користування гр. Шишов Ярослава 

Володимировича, жит. с.Тур’я Поляна, вул. Зелена, на земельну ділянку 

площею 0,13 га, розташовану в с. Тур’я Поляна, в урочище «Ниви» за його 

добровільною згодою та перевести дану земельну ділянку в землі запасу 

сільської ради. 

3. Припинити право користування гр. Бучок Віктора Франтишековича, 

жит. с. Порошково, вул. Центральна,**, на земельну ділянку площею 0,06 га, 

розташовану в с. Порошково, в урочище «Лозянське» за його добровільною 

згодою та перевести  дану земельну ділянку в землі запасу сільської ради. 

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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 109 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних ділянок в натурі 

(на місцевості) для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка) 

 

Розглянувши письмові заяви громадян, з метою передачі земельних 

ділянок у власність для будівництва та обслуговування житлових будинків, 

господарських будівель і споруд, керуючись пунктом 34 статті 26, Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 40, 79-1, 89, 

116, 118, 121 Земельного кодексу України , Законами України «Про 

землеустрій», «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України»,Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл Белей Івану Миколайовичу на розроблення проєкту 

відведення земельної ділянки для будівництва та обслуговування житлового 

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

Тур’ї Ремети, вул. Шевченка, *** з подальшою передачею її у власність. 

Площа земельної ділянки згідно земельно-облікових документів складає 

0,0775 га. 

2. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для передачі у 

власність Граб Віті Іванівні орієнтовною площею 0,09 га, за адресою с. 

Раково вул. Шевченка №***, Ужгородського району Закарпатської області. 

3. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для передачі у 

власність Король Марині Юріївні орієнтовною площею 0,20 га, за адресою 



 

с.Раково вул. Шевченка №***, Ужгородського району Закарпатської області. 

4. Дати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою 

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

місцевості) для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) для передачі у спільну 

сумісну власність Гусар Марії Юріївні та Гусар Михайлу Володимировичу 

орієнтовною площею 0,25га,   за адресою с. Тур’я Пасіка   вул. Духновича, 

***, Ужгородського району Закарпатської області. 

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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 110 

Про надання дозволу на виготовлення 

проєктів землеустрою, щодо відведення 

земельних ділянок у власність для ведення 

особистого селянського господарства 

Розглянувши письмові звернення громадян з метою передачі земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства, та дані 

до заяв, плани земельних ділянок, що підтверджують розміри вказаних 

земельних ділянок, керуючись пунктом 34 статті 26, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 79-1, 89, 116, 118, 120, 

121 Земельного кодексу України, Законом України «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів щодо розмежування земель державної та 

комунальної власності», Законом України «Про землеустрій», Законом 

України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України», Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Дати дозвіл Гусар Марії Юріївні на виготовлення проєкту 

землеустрою, щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення 

особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,14 га в урочищі 

«Джуловець» с. Тур’я Пасіка вул. *****, Ужгородського району 

Закарпатської області. 

2. Дати дозвіл Граб Віті Іванівні на виготовлення проєкту землеустрою, 

щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства орієнтовною площею 0,37 га, за адресою с. Раково 

по вул. Миру № ***, Ужгородського району Закарпатської області. 

3. Дати дозвіл Євчинець Валентину Йосиповичу жит. с. Порошково, 

вул. Центральна, 10 на розроблення проєкту відведення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства, площею 0,0780 га, за 

рахунок земельної ділянки яка знаходиться за адресою с. ****, урочище 

«Лозянське», з подальшою передачею її у власність. 

4. Дати дозвіл гр. Брезинській Світлані Юріївні жит. с. Мокра, 93 на 

розроблення проєкту відведення земельної ділянки для ведення особистого 



 

селянського господарства, орієнтовною площею 0,11 га, яка знаходиться за 

адресою с. Мокра, урочище «Міроші», з подальшою передачею її у власність. 

5. Дати дозвіл Кайданюк Вірі Янівні жит. с. Порошково, вул. 

Центральна, 8 на розроблення проєкту відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2100 

га, за рахунок земельної ділянки, яка знаходиться за адресою с. Порошково, 

урочище «Лозянське», з подальшою передачею її у власність. 

6. Дати дозвіл Майстрич Галині Михайлівні, жит. с. Порошково, вул. 

Зерновська, *** на розроблення проєкту відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,07 га, 

за рахунок земельної ділянки яка знаходиться за адресою с. Порошково, вул. 

Зерновська, ур. «Загорода», з подальшою передачею її у власність. 

7. Дати дозвіл гр. Штефеняк Надії Іванівні жительці с. Порошково, вул. 

Зерновська, *** на розроблення проєкту відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,03 га, 

яка знаходиться за адресою с. Порошково, урочище «Яруга», з подальшою 

передачею її у власність. 

8. Дати дозвіл гр. Талабішка Тетяні Михайлівні жительці с. Тур’я 

Бистра, вул. Івана Франка, *** на розроблення проєкту відведення земельної 

ділянки для ведення особистого селянського господарства, орієнтовною 

площею 0,24 га, яка знаходиться за адресою с. Тур’я Бистра, вул. ***, з 

подальшою передачею її у власність. 

9. Дати дозвіл гр. Євчинець Руслані Іванівні, жительці с. Мокра,** на 

розроблення проєкту землеустрою щоло відведення земельної ділянки для 

ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,44 га, 

за рахунок земельної ділянки, яка знаходиться за адресою с. Мокра, урочище 

«Під садком» з подальшою передачею її у власність. 

10. Надати дозвіл гр. Волошин Михайлу Михайловичу жителю с. 

Порошково, вул. Лесі Українки, *** на розроблення проєкту відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

площею 0,1221га, яка знаходиться за адресою с.Порошково, в урочищі 

«Загорода», з подальшою передачею її у власність. 

11. Дати дозвіл гр. Країло Анатолію Юрійовичу жителю с. Тур’я 

Поляна, вул. Зелена, *** дозвіл на розроблення проєкту відведення 

земельної ділянки для ведення особистого селянського господарства, 

орієнтовною площею 0,13 га, за рахунок земельної ділянки, яка знаходиться 

за адресою с. Тур’я Поляна, урочище «Ниви», з подальшою передачею її у 

власність. 

12. Дати дозвіл гр. Готра Ростиславу Віталійовичу, жителю с. 

Порошково, вул. Перемоги, *** на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського 

господарства, орієнтовною площею 0,10 га, за рахунок земельної ділянки, 

яка знаходиться за адресою с. Порошково, урочище «Біля Фегера» з 

подальшою передачею її у власність. 

13. Дати дозвіл Ільницькій Ярославі Юріївні, жительці с. Порошково, 

вул. Борканюка,*** на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення 



 

земельної ділянки для будівництва і обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд площею 0,1100га, за рахунок земельної 

ділянки, яка знаходиться за адресою с. Мокра, урочище «Ласки», з 

подальшою передачею її  у власність. 

14. 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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 111 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної 

ділянки в натурі (на місцевості) для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

 

Розглянувши заяву гр. Товтин Ксенії Юріївни щодо виділення в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) із земель колективної власності 

колишнього КСГП «Зоря», яка розташована за межами населеного пункту на 

території Тур’я-Реметівської сільської ради, з метою передачі земельної 

ділянки у власність для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серія 

РН № 173385, гр. Мицянки Михайла Васильовича щодо виділення в натурі 

(на місцевості) земельної частки (паю) із земель колективної власності 

колишнього КСГП «Зоря», яка розташована за межами населеного пункту на 

території Тур’я-Реметівської сільської ради, з метою передачі земельної 

ділянки у власність для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серія 

ЗК № 0061313, гр. Заяць Юрія Івановича щодо виділення в натурі (на 

місцевості) земельної частки (паю) із земель колективної власності 

колишнього КСГП «Зоря», яка розташована за межами населеного пункту на 

території Тур’я-Реметівської сільської ради, з метою передачі земельної 

ділянки у власність для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва на підставі сертифікату на право на земельну частку (пай) серія 

ЗК № 0061163, відповідно до Закону України №2498-VІІІ від 10.07.2018 «Про 

внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення 

питання колективної власності на землю, удосконалення правил 

землекористування у масивах сільськогосподарського призначення, 

запобігання рейдерству та стимулювання зрошення в Україні», керуючись 

статтями 12, 81, 116, 118, 121, 122 Земельного кодексу України, статтями 3, 

5, 7 Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)», ст. 25 Закону 

України «Про землеустрій», п. 34 ч. 1 статті 26 Закону України «Про місцеве 



 

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

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Дати дозвіл Товтин Ксенії Юріївні на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) у вигляді 

ріллі площею 0,5102 га в урочищі Полянське, згідно сертифіката на право на 

земельну частку (пай) серія РН № 173385 за межами населеного пункту на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

2. Дати дозвіл Мицянка Михайлу Васильовичу на розроблення 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) у вигляді 

ріллі площею 0,53 га в урочищі Тернава в контурі 263, згідно сертифіката на 

право на земельну частку (пай) серія ЗК № 0061313 за межами населеного 

пункту на території Тур’є-Реметівської сільської ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

3. Дати дозвіл Заяць Юрію Івановичу на розроблення технічної 

документації із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) на земельну частку (пай) у вигляді 

ріллі площею 0,53 га в урочищі Тернава в контурі 263, згідно сертифіката на 

право на земельну частку (пай) серія ЗК № 0061163 за межами населеного 

пункту на території Тур’є-Реметівської сільської ради, для ведення товарного 

сільськогосподарського виробництва. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 112 

 

Про надання дозволу на розроблення 

Проєктів землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статтями 12, 79-1, 93, 120, 122, 123, 124, 149 

Земельного кодексу України, Законами України «Про землеустрій», «Про 

Державний земельний кадастр», «Про Державну реєстрацію речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень», розглянувши клопотання акціонерного 

товариства «Закарпаттяобленерго», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вилучити для суспільних потреб для будівництва повітряної лінії для 

передачі електроенергії (сім опор та КТП-25/10/04 к.В) із земель, що 

розпайовуються в межах с.Завбуч ур. «Добрин», земельну ділянку загальною 

орієнтовною площею 0,0097 га із контурів 370 (сінокіс) та 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 сім опор та КТП-25/10/04 к.В за адресою с. Завбуч 

ур. «Добрин» орієнтовною площею 0,0097 га із контурів 370 (сінокіс) та 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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 113 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

детальних планів територій 

 

Керуючись п. 42 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 12, Земельного Кодексу України, статтями 10, 19, 21, 24, 25 

Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», статті 13 

Закону України «Про основи містобудування, наказу Міністерства 

регіонального розвитку, будівництва та житлового-комунального 

господарства України від 16.11.2011 року №290 Про затвердження порядку 

розроблення містобудівної документації (зі змінами), ДБН Б.1. 1- 14: 2012 

«Склад та зміст детального плану території», статті 20 Земельного кодексу 

України та з метою задоволення суспільних потреб населення, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл виконкому Тур’є-Реметівської сільської ради на 

виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 0,10 га 

з цільовим призначенням – для будівництва та обслуговування ринкової 

інфраструктури, (03.10), яка розташована за адресою: с. Порошково, вул. 

Центральна, ****. 

2. Надати дозвіл гр. Горват Василю Омеляновичу жит. с. Порошково, 

вул. Лесі Українки, *** на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 0,1185га з цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01), яка розташована за адресою: с. Порошково, в ур. 

«Межипотоки». 

3. Надати дозвіл гр. Каналош Омеляну Омеляновичу жит. с. Порошково, 

вул. Лесі Українки, *** на виготовлення детального плану території 

земельної ділянки площею 0,1679га з цільовим призначенням – для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд (02.01), яка розташована за адресою: с. Порошково, Лесі Українки, 

б/н. 

4. Надати дозвіл гр. Кропіна Любові Іванівні жит. с. Мокра, 121 на 



 

виготовлення детального плану території земельної ділянки площею 

0,6487га з цільовим призначенням – для будівництва і обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (02.01), яка 

розташована за адресою: с. Мокра, ур. «Ласки». 

5. Виконкому Тур’є-Реметівської сільської ради замовити виготовлення 

детального плану, визначеного пунктом 1 цього рішення, в сертифікованій 

організації. 

6. Громадянам Горват В.О., Каналош О.О., Кропіна Л.І., замовити 

виготовлення детальних планів, визначеними пунктами 2, 3, 4 цього 

рішення, в сертифікованій організації. 

7. 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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 114 

 

Про внесення змін до рішення 4-ї сесії 

VIII скликання Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 61 від 02.02.2021р. 

«Про затвердження проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок та 

укладання договорів оренди земельних 

ділянок з ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго» №154-25/1365 від 

01.03.2021 р. щодо перегляду розміру орендної плати за земельні ділянки та 

строку договору оренди, до статей 6, 23 Закону України «Про оренду землі», 

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

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

сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 

2. Внести зміни до рішення 4-ї сесії VIII скликання Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 61 від 02.02.2021 р. «Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок та укладання договорів 

оренди земельних ділянок з ПрАТ «Закарпаттяобленерго», виклавши його у 

новій редакції (додається). 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 114 
 

 
 

 
ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Четверта сесія VIII скликання 

(із внесеними змінами згідно рішення п’ятої сесії VIII скликання 

№114 від 25.03.2021 р.) 

РІШЕННЯ 

02.02.2021 Тур’ї Ремети № 61 

 

Про затвердження проектів 

землеустрою щодо відведення 

земельних ділянок та укладання 

договорів оренди земельних ділянок 

з ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Розглянувши листи ПрАТ «Закарпаттяобленерго» «Про затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та надання їх в 

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

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

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

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

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

«Напроти Готрані» (кадастровий номер земельної ділянки 

2123285500:06:003:0028). 

1.1 Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

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



 

«Напроти Готрані», (кадастровий номер земельної ділянки 

2123285500:06:003:0028) з орендною платою у розмірі 9,0 відсотків їх 

нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка становить 981,96 

грн. (витяг із технічної документації про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки від 16.01.2021 р. № 19/0/199-21). 

2. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0027 га, що розташована в с. Тур’я Бистра, КТП - 74 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123285000:01: 002:0047). 

2.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0027 га, що розташована в с. Тур’я Бистра, КТП-74 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123285000:01: 002:0047) з орендною платою у 

розмірі 9,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 1614,87 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №20/0/199- 

21). 

3. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0041 га, що розташована в с. Турички, КТП 156 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123284500:05:001: 0015). 

3.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0041 га, що розташована в с. Турички, КТП 156 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123284500:05:001:0015) з орендною платою у 

розмірі 9,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 2502,23 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №21/0/199- 

21). 

4. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0045 га, що розташована в с. Порошково, КТП 62 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 002:0090). 

4.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0045 га, що розташована в с. Порошково, КТП 62 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:002: 0090) з орендною платою у 

розмірі 9,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 4731,75 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.2021 р. №26/0/199- 



 

21). 

5. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0028 га, що розташована в с. Порошково, КТП 65 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:006: 0042). 

5.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0028 га, що розташована в с. Порошково, КТП 65 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:006: 0042) з орендною платою у 

розмірі 9,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 2883,16 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №25/0/199- 

21). 

6. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0029 га, що розташована в с. Порошково, КТП 166 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 002:0091). 

6.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0029 га, що розташована в с. Порошково, КТП 166 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:002: 0091)з орендною платою у 

розмірі 9,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 3154,33грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №22/0/199- 

21). 

7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовується для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0026 га, що розташована в с. Мокра, КТП 69 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:06:001: 0038). 

7.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0026 га, що розташована в с. Мокра, КТП 69 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:06:001: 0038) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1488,50 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №29/0/199-21). 

8. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовується для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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



 

площею 0,0040 га, що розташована в с. Порошково, КТП 134 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01: 001:0032). 

8.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0040 га, що розташована в с. Порошково, КТП 134 Перечинського 

району, (кадастровий номер земельної ділянки 2123283000:01:001:0032) з 

орендною платою у розмірі 9,0 відсотків їх нормативної грошової оцінки. 

Нормативна грошова оцінка становить 4146,80 грн. (витяг із технічної 

документації про нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 

16.01.20021 р №24/0/199-21). 

9. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0014 га, що розташована в с. Порошково, КТП 66 Перечинського 

району (кадастровий номер земельної ділянки 2123283000:01:006:0543). 

9.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0014 га, що розташована в с. Порошково, КТП 66 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:006: 0543) з орендною платою у 

розмірі 9,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 1522,78 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №23/0/199- 

21). 

10. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0025 га, що розташована в с. Маюрки, КТП 70 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:04:011:0008). 

10.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0025 га, що розташована в с. Маюрки, КТП 70 (кадастровий номер 

земельної ділянки 2123283000:04:011: 0008) з орендною платою у розмірі 9,0 

відсотків їх нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова оцінка 

становить 1559,75 грн. (витяг із технічної документації про нормативну 

грошову оцінку земельної ділянки від 16.01.20021 р №28/0/199-21). 

11. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0073 га, що розташована в с. Тур’я-Поляна, ЗТП 187 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123286200:04:007:0002). 

11.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0073 га, що розташована в с. Тур’я-Поляна, ЗТП 187 (кадастровий 



 

номер земельної ділянки 2123286200:04: 007:0002) з орендною платою у 

розмірі 9,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 2842,62 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 22.01.20021 р № 44/0/199- 

21. 

12. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

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

використовуються для розміщення, будівництва та експлуатації будівель і 

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

площею 0,0015 га, що розташована в с. Порошково, ОМС 67 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:008:0013). 

12.1. Дозволити ПрАТ «Закарпаттяобленерго» на укладання договору 

оренди з сільською радою строком на 5 (п’ять) років на земельну ділянку 

площею 0,0015 га, що розташована в с. Порошково, ОМС 67 (кадастровий 

номер земельної ділянки 2123283000:01:008: 0013) з орендною платою у 

розмірі 9,0 відсотків її нормативної грошової оцінки. Нормативна грошова 

оцінка становить 1359,60 грн. (витяг із технічної документації про 

нормативну грошову оцінку земельної ділянки від 22.01.20021 р №45/0/199- 

21). 

13. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з орендарем 

земельних ділянок договори оренди та провести їх державну реєстрацію. 

14. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф) та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (голова постійної комісії – Лоскій І.І.). 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 115 

 

Про відмову у наданні дозволів на 

виготовлення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок 

у власність 

 

Розглянувши заяви гр. Брезинської Лілії Юріївни, жительки с. Полянська 

Гута, вул. Центральна № 46, та графічні матеріали, на яких зазначено бажане  

місце розташування земельних ділянок, гр. Брезинського Петра 

Михайловича, жителя с. Полянська Гута, вул. Центральна №109, та графічні 

матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування земельних ділянок,  

гр. Куцик Галини Валентинівни, жительки с.Турички, вул. Центральна № 60, 

кв. 3 та графічні матеріали, на яких зазначено бажане місце розташування 

земельної ділянки, керуючись пунктом 34 статті 26, Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 35, 40, 116, 118, 

Земельного кодексу України, беручи до уваги проєкт роздержавлення 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. У зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельних ділянок 

знаходиться на пайових землях, які згідно проекту роздержавлення 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка 

передбачені для виділення їх власникам сертифікатів в рахунок паю, 

відмовити Брезинській Лілії Юріївні у наданні дозволів на виготовлення 

проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність: 

- для ведення особистого селянського господарства; 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

- для ведення індивідуального садівництва. 



 

2. У зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельних ділянок 

знаходиться на пайових землях, які згідно проекту роздержавлення 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка 

передбачені для виділення їх власникам сертифікатів в рахунок паю, 

відмовити Брезинському Петру Михайловичу у наданні дозволів на 

виготовлення проєктів землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у 

власність: 

- для ведення особистого селянського господарства; 

- для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка); 

- для ведення індивідуального садівництва. 

3. У зв’язку з тим, що бажане місце розташування земельних ділянок 

знаходиться на пайових землях, які згідно проекту роздержавлення 

колективного сільськогосподарського підприємства ім. Шевченка 

передбачені для виділення їх власникам сертифікатів в рахунок паю, 

відмовити Куцик Галині Валентинівні у наданні дозволів на виготовлення 

проєкту землеустрою, щодо відведення земельних ділянок у власність для 

ведення особистого селянського господарства. 

4. Контроль за виконання цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 116 

 

Про відмову у наданні в довгострокову 

оренду земельної ділянки з кадастровим 

номером 2123284000:03:001:0005 та у 

наданні дозволу на виготовлення проекту 

землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність для ведення особистого 

селянського господарства гр. Куберка М.Ю. 

 

Розглянувши заяви гр. Куберка Марії Юріївні (вх. № 172/02-07 та 

вх.№173/02-07 від 26.01.2021р.), та додані графічні матеріали, беручи до 

уваги проєкт роздержавлення колективного сільськогосподарського 

підприємства ім. Зоря, відповідно до статей 12, 30, 118, 134-139 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про державний земельний кадастр», 

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

та враховуючи рекомендації постійної комісії 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. Куберка Марії Юріївні у передачі в довгострокову 

оренду терміном на 49 років земельної ділянки загальною площею 0,3872 га. 

(кадастровий номер 2123284000:03:001:0005) для розміщення та експлуатації 

основних, підсобних і допоміжних будівель та споруд підприємств 

переробної, машинобудівної та іншої промисловості (11.02) із земель 

несільськогосподарського призначення комунальної власності, що 

розташована за адресою: с. Туриця, вул. Центральна, 1В-Г, в зв’язку з тим, 

що згідно статті 134 Земельного кодексу України право оренди на дану 

земельну ділянку комунальної власності підлягає продажу на конкурентних 

засадах. 

2. Відмовити гр. Куберка Марії Федорівні у наданні дозволу на 



 

виготовлення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,3000 

га, розташованої за адресою с. Туриця, вул. Центральна, 1-В-1 (територія 

колишнього колгоспного двору), у зв’язку з тим що бажане місце 

розташування земельної ділянки зазначене заявником в графічних матеріалах 

не відповідає призначенню та принципам землеустрою, визначеними 

статтями 2, 6 «Закону України про землеустрій», в частині раціональної 

системи землеволодінь та землекористувань. 

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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 
 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 117 

Про внесення змін до рішень 

Тур’я-Реметівської, Тур’є Полянської 

та Туричківської сільських рад 

VII скликання щодо зміни розміру 

орендної плати на земельні ділянки 

ПрАТ «Закарпаттяобленерго» 

 

Розглянувши листи ПрАТ «Закарпаттяобленерго» №154-25/7847, №154- 

25/8549, №154-25/156, №154-25/510 щодо перегляду розміру орендної плати 

за земельні ділянки, відповідно до статей 6, 23 Закону України «Про оренду 

землі», статті 24 Закону України «Про державний земельний кадастр» та 

статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Внести зміни до рішення 37-ї сесії Тур’я-Реметівської сільської ради 

VIIскликання №618 від 25.09.2020 року та рішення 38-ї сесії Тур’я- 

Реметівської сільської ради VII скликання № 653 від 13.10.2020 року, 

змінивши ставку орендної плати з 12,0 відсотків на 9,0 відсотка. 

2. Внести зміни до рішень 29-ї сесії Тур’є Полянської сільської ради 

VIIскликання № 440 від 28.09.2020 року, № 441 від 28.09.2020 року, № 442 

від 28.09.2020 року, № 443 від 28.09.2020 року, № 444 від 28.09.2020 року та 

рішень 30-ї сесії Тур’є Полянської сільської ради VII скликання №464 від 

05.11.2020 року, № 465 від 05.11.2020 року, змінивши ставку орендної плати 

з 12,0 відсотків на 9,0 відсотка. 

3. Внести зміни до рішень 33-ї сесії Туричківської сільської ради VII 

скликання № 313 від 15.10.2020 року, змінивши ставку орендної плати з 12,0 

відсотків на 9,0 відсотка. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф) та постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування 

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (голова постійної комісії – Лоскій І.І.). 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 118 

 

 
Про затвердження рішень комісії 

по вирішенню земельних спорів 

 

 
Розглянувши та обговоривши рішення комісії по вирішенню земельних 

спорів відносно меж земельних ділянок та додержання громадянами правил 

добросусідства Тур’є-Реметівської сільської ради від 16.03.2021року, 

керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити рішення комісії по вирішенню земельних спорів відносно 

меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства 

Тур’є-Реметівської сільської ради від 16.03.2021 року щодо погодження 

суміжної межі земельної ділянки гр. Цімерман Каталіни для будівництва і 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд, що 

знаходиться за адресою с. Туриця, вул. Зарічна, *** (додається). 

2. Затвердити рішення комісії по вирішенню земельних спорів відносно 

меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства 

Тур’є-Реметівської сільської ради від 16.03.2021 року щодо погодження 

суміжної межі земельної ділянки гр. Скубенич Тетяни Петрівни для ведення 

особистого селянського господарства, що знаходиться за адресою с. Тур’ї 

Ремети, вул. **** (додається). 

3. Затвердити рішення комісії по вирішенню земельних спорів відносно 

меж земельних ділянок та додержання громадянами правил добросусідства 

Тур’є-Реметівської сільської ради від 16.03.2021 року щодо погодження 

суміжної межі земельної ділянки гр. Бережок Галини Георгіївни для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд, що знаходиться за адресою с. Туриця, вул. Центральна, 72 

(додається). 

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 (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 119 

 

Про прийняття земельних ділянок 

з державної власності у комунальну 

власність Тур’є-Реметівської сільської 

ради Закарпатської області 

 

Відповідно до статей 151, 117, 122, 1481 Земельного кодексу України, 

Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року № 449/2020 «Про деякі 

заходи щодо прискорення реформи у сфері земельних відносин», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113 «Деякі заходи 

щодо прискорення реформи у сфері земельних відносин», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 712-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Закарпатської області», наказів Держгеокадастру від 17.11.2020 № 485 

«Деякі передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності до комунальної власності та від 24.11.2020 № 504 «Про 

ліквідацію та утворення територіальних органів Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру», Положення про Головне 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області, затвердженого наказом 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 

17.11.2016 № 308 (зі змінами), статей 117, 122 Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018 р. № 60 «Питання 

передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення державної 

власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 

наказів Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області від 

18.02.2021 року № 95-ОТГ та від 26.02.2021 року № 111-ОТГ, розглянувши 

клопотання Тур’я-Реметівської сільської ради Перечинського 

(Ужгородського) району Закарпатської області від 07.12.2020 № 326/02-07, 

керуючись статтями 26, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», врахувавши висновки постійної депутатської комісії сільської ради 

з питань регулювання земельних відносин та охорони навколишнього 

середовища, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 



 

6. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності загальною площею 4,2898 га у комунальну власність 

Тур’є-Реметівської сільської ради Закарпатської області, які розташовані на 

території Тур’є-Реметівської сільської громади (території, що перебуває в 

межах юрисдикції Тур’є-Реметівської сільської ради Закарпатської області) 

згідно додатку. 

7. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Закарпатської області забезпечити проведення державної реєстрації права 

комунальної власності на земельні ділянки згідно додатку. 

8. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф.). 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 120 

 

Про проєкт рішення Закарпатської 

обласної ради «Про оголошення 

об’єктів природно-заповідного фонду 

місцевого значення» 

 
 

Розглянувши лист Закарпатської обласної державної адміністрації № 

1843/01.1-16 від 25.01.2021 р. та проект рішення Закарпатської обласної ради 

«Про оголошення об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення», 

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

Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Проєкт рішення Закарпатської обласної ради «Про оголошення 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення» направити на 

додаткове вивчення. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

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

історичного середовища та благоустрою (голова постійної комісії – Гулей- 

Шикула О.Ф). 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 121 

 

Про вступ Тур’є-Реметівської сільської 

ради до Регіональної асоціації органів 

місцевого самоврядування «Закарпаття – 

за чисте довкілля» 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію сільського голови Надії 

Девіцької з пропозицією щодо вступу до Регіональної асоціації органів 

місцевого самоврядування «Закарпаття – за чисте довкілля», з метою 

залучення інвестицій у розвиток та реформування об’єктів інфраструктури та 

життєзабезпечення, покращення стану збереження навколишнього 

середовища, у відповідності до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до витягу з протоколу № 7 від 11 

січня 2019 року засідання Правління Регіональної асоціації органів місцевого 

самоврядування «Закарпаття – за чисте довкілля», Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Вступити Тур’є-Реметівській сільській раді до Регіональної асоціації 

органів місцевого самоврядування «Закарпаття – за чисте довкілля». 

2. Начальнику фінансового відділу Тур’є-Реметівській сільській раді 

(Левко О.В.) забезпечити, починаючи з 2021 року, сплату членських внесків 

Регіональній асоціації з розрахунку 2,0 грн. на одного жителя. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні комісії 

Тур’є-Реметівської сільської ради та заступника Тур’є-Реметівського 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.І. Король. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 122 

Про встановлення розміру кошторисної 

заробітної плати при визначенні вартості 
будівництва об’єктів за рахунок коштів 

місцевого бюджету, субвенції з державного 

бюджету на 2021 рік 

 

Відповідно Наказу Міністерства регіонального розвитку, будівництва 

та житлово-комунального господарства України від 20.10.2016 р. № 281 «Про 

затвердження Порядку розрахунку розміру кошторисної заробітної плати, 

який враховується при визначенні вартості будівництва об’єктів», 20.02.2017 

р. № 33 «Про внесення змін до Порядку розрахунку розміру кошторисної 

заробітної плати, який враховується при визначенні вартості будівництва 

об’єктів», керуючись статтею 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою створення єдиного підходу до 

встановлення розміру кошторисної заробітної плати, який буде 

застосовуватись при здійсненні будівництва об’єктів за рахунок коштів 

місцевого бюджету, субвенцій з державного бюджету, коштів комунальних 

підприємств та установ, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Встановити граничний розмір кошторисної заробітної плати при 

визначенні вартості будівництва об’єктів за рахунок коштів місцевого 

бюджету, субвенцій з державного бюджету і коштів комунальних 

підприємств та установ на 2021 рік на рівні 13000 грн., що відповідає 

середньому розрахунку складності робіт 3,8 для звичайних умов будівництва. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова 

постійної комісії – Лоскій І.І.) та заступника Тур’є-Реметівського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В.І. Король. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 123 

 

Про внесення змін до складу 

виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 
 

Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, статті 51 Закону 

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

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до складу виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради, ввівши до його складу: 

- Мацо Іванну Іванівну – начальника відділу «Центр надання 

адміністративних послуг» сільської ради; 

- Мошак Марію Василівну – головного спеціаліста відділу «Центр 

надання адміністративних послуг» сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на секретаря 

сільської ради Е.В. Воронич. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 124 

 

Про перелік адміністративних послуг 

відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

Відповідно до статті 59 Закону України   «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг», з метою якісного надання суб’єктам 

звернення най затребуваних адміністративних послуг, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити перелік адміністративних послуг відділу Тур’є- 

Реметівської сільської ради «Центр надання адміністративних послуг» 

(додається). 

2. Начальнику відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» (Мацо І.І.) довести це рішення до відома 

суб’єктів надання адміністративних послуг. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної 

комісії – Лоскій І.І.). 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток 1 до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 року № 124 

 

ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

1. Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 

документації. 

2. Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, яка була допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачою 

витягу. 

3. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу 

з державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць. 

4. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу 

з державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель. 

5. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території). 

6. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану). 

7. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами, з видачою витягу. 

8. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з 

видачою витягу. 

9. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачою 

витягу. 

10. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою. 

11. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення державного земельного 

кадастру. 

12. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державній власності. 

13. Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву 

(родючого шару) земельних ділянок. 

14. Видача висновку про погодження документації із землеустрою. 

15. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки. 



 

16. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, 

з видачою витягу. 

17. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), 

довідки про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її цільового призначення (використання). 

18. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про земельну ділянку. 

19. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць. 

20. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

витягу з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель. 

21. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

довідки, що містить узагальнену інформацію про землі (території). 

22. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану). 

23. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, встановлені законами та прийнятими 

відповідно до них нормативно-правовими актами з видачою витягу. 

24. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про земельну ділянку з видачою витягу. 

25. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до 

них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з 

видачою витягу. 

26. Державна реєстрація земельної ділянки з видачою витягу з 

Державного земельного кадастру. 

27. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачою 

витягу. 

28. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

державного фонду документації із землеустрою. 

29. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, створюються під час ведення державного земельного кадастру. 

30. Видача висновку про погодження документації із землеустрою. 

31. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та 

третьої групи. 

32. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та 

третьої групи. 

33. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду 

загальнодержавного значення. 



 

34. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів 

у межах територій та об’єктів природно-заповідного фонду загально- 

державного значення. 

35. Реєстрація декларації про відходи. 

36. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів - 

лісорубний квиток на заготівлю деревини під час проведення рубок 

головного користування. 

37. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів – 

лісовий квиток. 

38. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

39. Видача дозволу на спеціальне водокористування. 

40. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування. 

41. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 

42. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. 

43. Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній 

мережі. 

44. Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично-дорожній 

мережі. 

45. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

46. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки. 

47. Відомча реєстрація (тимчасової реєстрації) великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на 

вулично-дорожній мережі загального користування. 

48. Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці. 

49. Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації 

про початок виконання підготовчих/будівельних робіт . 

50. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. 

51. Внесення змін в зареєстровану декларацію про готовність до 

експлуатації об`єкта. 

52. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об`єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду. 

53. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єктів 

будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об’єктів з 

незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних ділянках відповідного 

цільового призначення без дозвільного документа на виконання будівельних 

робіт. 

54. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об`єкта, за 

класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними 

наслідками (СС1). 



 

55. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта. 

56. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками (СС1). 

57. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється 

на підставі будівельного паспорта. 

58. Про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками 

(СС1). 

59. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорта. 

60. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання підготовчих робіт. 

61. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на 

потужностях (об’єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження. 

62. Видача Експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що 

провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових 

продуктів тваринного походження. 

63. Державна реєстрація народження. 

64. Державна реєстрація шлюбу. 

65. Державна реєстрація смерті. 

66. Державна реєстрація розірвання шлюбу. 

67. Державна реєстрація зміни імені. 

68. Реєстрація місця проживання особи. 

69. Реєстрація місця перебування особи. 

70. Зняття з реєстрації місця проживання особи. 

71. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи. 

72. Реєстрація місця перебування особи. 

73. Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменувань вулиць тощо. 

74. Видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих в житловому 

будинку /приміщенні осіб. 

75. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно. 

76. Державна реєстрація іншого (відмінного від права власності) речового 

права на нерухоме майно. 

77. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно та їх обтяжень. 

78. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

79. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

80. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно. 



 

81. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме майно та 

їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за рішенням суду). 

82. Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського 

формування). 

83. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу 

(крім громадського формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., відомості 

про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб - підприємців (крім громадських формувань). 

84. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів юридичної особи (крім громадського формування). 

85. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту(крім громадського формування). 

86. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування). 

87. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи (крім 

громадського формування). 

88. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування). 

89. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім 

громадського формування). 

90. Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) в результаті її ліквідації. 

91. Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) в результаті її реорганізації. 

92. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу юридичної 

особи (крім громадського формування). 

93. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений підрозділ 

юридичної особи (крім громадського формування), що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб - підприємців та 

громадських формувань. 

94. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 

95. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця. 

96. Видача витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

97. Виправлення помилок у відомостях Державного реєстру юридичних 

осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

98. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіцеарного власника 

юридичної особи. 

99. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива. 



 

100. Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, і 

скрапленого балонного газу для побутових потреб. 

101. Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг. 

102. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину 

або місце їх проживання чи перебування невідоме. 

103. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України “Мати-героїня”. 

104. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям. 

105. Призначення державної допомоги: 

1) у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в 

системі загальнообов’язкового державного соціального страхування; 

2) при народженні дитини, одноразової натуральної допомоги 

“пакунок малюка”; 

3) при усиновленні дитини; 

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

5) на дітей одиноким матерям; 

6) одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, 

одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за 

хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність; 

7) на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. 

106. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю з 

дитинства та дітям з інвалідністю. 

107. Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з 

дитинства та дітьми з інвалідністю. 

108. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю. 

109. Призначення державної соціальної допомоги на догляд. 

110. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 

непрофесійній /професійній основі. 

111. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі (смерті) 

або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 

каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних 

конфліктів. 

112. Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою 

з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 

лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за нею. 

113. Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю. 

114. Призначення одноразової компенсації: 

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації 



 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою; 

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, 

померлих громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, 

участю у ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних 

випробуваннях, військових навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у 

складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних робіт; 

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською 

катастрофою. 

115. Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у 

ліквідації інших ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із 

застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на 

них регламентних робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим 

від Чорнобильської катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, 

потерпілим від радіаційного опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2. 

116. Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від 

Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких 

пов’язана з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам. 

117. Призначення грошової компенсації: 

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам; 

2) особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки; 

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення 

спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю 

I та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; 

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю; 

5) замість санаторно-курортної путівки громадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

6) особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспортне обслуговування; 

7) замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок 

війни та прирівняним до них особам. 

118. Видача направлення до реабілітаційних установ особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать 

до групи ризику щодо отримання інвалідності. 

119. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які 

мають право на пенсію чи соціальну допомогу. 

120. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула 

права на пенсійну виплату. 

121. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки. 
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122. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті ліквідації. 

123. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті реорганізації. 

124. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

125. Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, 

об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в 

Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців 

та громадських формувань. 

126. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, 

організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів. 

127. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

128. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

129. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

130. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті 

реорганізації. 

131. Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 

132. Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 

липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань. 

133. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

134. Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

135. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 

136. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації. 

137. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації. 
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138. Державна реєстрація створення громадського об’єднання. 

139. Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань. 

140. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське об’єднання, 

що містяться в   Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів. 

141. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання. 

142. Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об’єднання. 

143. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об’єднання. 

144. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання. 

145. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його ліквідації. 

146. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його реорганізації; 

147. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання. 

148. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об’єднання. 

149. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання. 

150. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної 

партії. 

151. Державна реєстрація включення відомостей про структурне 

утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості 

про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

152. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

153. Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії. 

154. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної 

партії. 

155. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його ліквідації. 

156. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його реорганізації. 

157. Державна реєстрація статуту територіальної громади. 

158. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади. 

http://old.minjust.gov.ua/file/54231
http://old.minjust.gov.ua/file/54232
http://old.minjust.gov.ua/file/54232
http://old.minjust.gov.ua/file/54232
http://old.minjust.gov.ua/file/54232
http://old.minjust.gov.ua/file/54233
http://old.minjust.gov.ua/file/54233
http://old.minjust.gov.ua/file/54233
http://old.minjust.gov.ua/file/54233
http://old.minjust.gov.ua/file/54234
http://old.minjust.gov.ua/file/54235
http://old.minjust.gov.ua/file/54235
http://old.minjust.gov.ua/file/54236
http://old.minjust.gov.ua/file/54236
http://old.minjust.gov.ua/file/54237
http://old.minjust.gov.ua/file/54237
http://old.minjust.gov.ua/file/54238
http://old.minjust.gov.ua/file/54238
http://old.minjust.gov.ua/file/54239
http://old.minjust.gov.ua/file/54239
http://old.minjust.gov.ua/file/54240
http://old.minjust.gov.ua/file/54240
http://old.minjust.gov.ua/file/54241
http://old.minjust.gov.ua/file/54241
http://old.minjust.gov.ua/file/54242
http://old.minjust.gov.ua/file/54242
http://old.minjust.gov.ua/file/54243
http://old.minjust.gov.ua/file/54243
http://old.minjust.gov.ua/file/54244
http://old.minjust.gov.ua/file/54244
http://old.minjust.gov.ua/file/54244
http://old.minjust.gov.ua/file/54244
http://old.minjust.gov.ua/file/54245
http://old.minjust.gov.ua/file/54245
http://old.minjust.gov.ua/file/54245
http://old.minjust.gov.ua/file/54246
http://old.minjust.gov.ua/file/54246
http://old.minjust.gov.ua/file/54247
http://old.minjust.gov.ua/file/54247
http://old.minjust.gov.ua/file/54247
http://old.minjust.gov.ua/file/54248
http://old.minjust.gov.ua/file/54248
http://old.minjust.gov.ua/file/54249
http://old.minjust.gov.ua/file/54249
https://minjust.gov.ua/files/general/2017/07/17/20170717151033-22.docx
https://minjust.gov.ua/files/general/2017/07/17/20170717151034-53.docx


 

159. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади; 

160. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади; 

161. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 

громадського об’єднання; 

162. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

творчої спілки, територіального осередку творчої спілки; 

163. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок; 

164. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців; 

165. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

структурного утворення політичної партії. 

166. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки. 

167. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 

року, відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі 

юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

168. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 
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ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

П’ята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

25.03.2021 Тур’ї Ремети № 125 

 

Про внесення змін до Положення 

про відділ культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України «Про місцеве само- 

врядування в Україні», з метою забезпечення доступності всіх видів 

культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Положення про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та викласти у новій редакції, включивши до 

переліку закладів культури клубні установи: 

сільський клубс. Тур’яПасіка, індекс 89323 

сільський клуб с. Лікіцари, вул. Шевченка, 22,індекс 89215; 

сільський клуб с. Мокра, вул. Центральна, 60, індекс 89230; 

сільський клуб с.Маюрки, 21, індекс 89230. 

Положення додається. 

2. Відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

провести відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством 

України. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з гуманітарних питань голова постійної комісії – 

Воронич Л.М.). 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Додаток до рішення 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 25.03.2021 р. № 125 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

про відділ культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

(нова редакція) 

 

І. Загальні положення 

Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради (далі - 

Відділ) є структурним підрозділом виконавчого органу Тур'є-Реметівської 

сільської ради утворюється Тур'є-Реметівської сільською радою і в межах 

території ради забезпечує виконання покладених на Відділ завдань. 

Юридична адреса Відділу: 89221 Україна, Закарпатська область, 

Перечинський район, с. Тур'ї-Ремети, вул. Тканка, будинок 1. 

Відділ є юридичною особою, має власний баланс, рахунки в установах 

банків, печатку із зображенням Державного Герба України та назвою 

Відділу, штамп, бланки з офіційною назвою відповідно до нормативних 

документів. 

У своїй діяльності Відділ підпорядковується виконавчому комітету Тур'є- 

Реметівської сільської ради, сільському голові, Закарпатській обласній 

державній адміністрації, Міністерству культури України, та іншим 

структурним підрозділам Закарпатської обласної державної адміністрації. 

Відділ у своїй діяльності керується Конституцією і законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 

Міністерства культури України, Міністерства молоді та спорту України, 

інших центральних органів виконавчої влади, розпорядженнями голови 

Закарпатської обласної державної адміністрації, рішеннями Закарпатської 

обласної ради, розпорядженнями сільського голови, рішеннями районної 

ради, у напрямку культури – наказами департаменту культури Закарпатської 

обласної державної адміністрації управління туризму Закарпатської обласної 

державної адміністрації, а також цим Положенням. 

Відділ в межах своїх повноважень забезпечує реалізацію державної 

політики у сфері культури і мистецтв, бібліотечної, музейної та клубної 

справи, охорони культурної спадщини, державної мовної та молодіжної 

політики, туризму. 

Відділу підпорядковуються комунальні заклади Тур'є-Реметівської 

сільської ради Закарпатської області: комунальний заклад «Публічна 

бібліотека» Тур'є-Реметівської сільської ради, «Тур'є-Реметівська школа 

мистецтв», «Клубна установа с. Тур'ї-Ремети», «Клубна установа с. Туриця», 

«Клубна установа с. Липовець», «Клубна установа с. Вільшинки», «Клубна 

установа с. Раково», «Клубна установа с. Порошково», «Клубна установа с. 

Тур'я Бистра», «Клубна установа с. Тур'я Поляна», «Клубна установа с. 

Полянська Гута», «Клубна установа с. Тур'я Пасіка», «Клубна установа с. 



 

Мокра», «Клубна установа с. Лікіцари», «Клубна установа с. Маюрки». 

Повна назва: Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської 

ради. 

 

ІІ. Основні завдання Відділу 

Основні завдання у галузі культури та охорони культурної 

спадщини: 

1. Організація та проведення в установленому порядку конференцій, 

семінарів, нарад, фестивалів, конкурсів, оглядів професійного та 

аматорського мистецтва, художньої творчості, виставок народних художніх 

промислів та інші заходів з питань, що належать до компетенції відділу. 

2. Забезпечення: 

• реалізації державної політики в галузі культури на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради; 

• вільного розвитку культурно-мистецьких процесів функціонування 

української мови в усіх сферах суспільного життя; 

• виготовлення, складання і передачі Міністерству культури України 

документації з описами і фіксацією об’єктів культурної спадщини; 

• в установленому законом порядку виготовлення, встановлення та 

утримання охоронних дошок, охоронних знаків, інших інформаційних 

написів, позначок на пам'ятках культурної спадщини або в межах їх 

територій; 

• захисту об’єктів культурної спадщини від загрози знищення, руйнування 

або пошкодження; 

• участі у організації та проведенні вітчизняних і міжнародних виставок, 

виставок-ярмарків, методичних і науково-практичних семінарів, 

конференцій, тощо; 

3. Сприяння відродження та розвитку української культури, культур 

інших народів, діяльності громадських об’єднань, що діють відповідно до 

чинного законодавства України; збереженню культурної спадщини. 

4. Створення умов для розвитку усіх видів професійного та 

аматорського мистецтва, художньої творчості, а також для організації 

культурного дозвілля населення, здобутку спеціальної початкової мистецької 

освіти. 

5. Формування та подання у встановленому порядку департаменту 

культури Закарпатської ОДА пропозицій щодо: 

• формування державної політики у сфері культури та мистецтва, охорони 

культурної спадщини; 

• відзначення працівників закладів культури відділу культури та туризму 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Закарпатської 

області у сфері культури та мистецтва, охорони культурної спадщини, 

нагородами, відзнаками, застосування інших форм заохочень; 

6. Подання інформації у встановленому порядку департаменту 

культури Закарпатської обласної державної адміністрації про: 



 

• музеї, створені у складі підприємств, установ та організацій, навчальних 

закладів державної і комунальної форми власності, в яких зберігаються 

музейні колекції та музейні предмети. 

• пошкодження, руйнування, загрозу або можливу загрозу пошкодження 

пам’яток культурної спадщини. 

7. Збирання та оброблення статистичних даних у сфері культури та 

мистецтва, охорони культурної спадщини. 

 

Основні завдання в галузі молодіжної політики: 

1. Забезпечення реалізації державної молодіжної політики. 

2. Виконання програм і здійснення заходів, спрямованих на 

забезпечення соціального і правового захисту молоді, сприяння соціального 

становлення та розвитку молоді. 

3. Організація і проведення заходів з формування громадянської 

позиції, національно-патріотичного виховання, підтримки органів шкільного 

та студентського самоврядування, популяризації та утвердження здорового і 

безпечного способу життя та культури здоров’я, розвитку неформальної 

освіти, забезпечення партнерської підтримки внутрішньо переміщених осіб із 

числа молоді, забезпечення міжнародного молодіжного співробітництва. 

4. Оформлення та подача клопотань про нагородження молоді 

державними нагородами та преміями, преміями голови Закарпатської 

обласної державної адміністрації та іншими відзнаками. 

5. Сприяння у роботі дорадчих органів при сільському голові з питань 

молодіжної політики. 

6. Сприяння молодіжним організаціям у проведенні різних заходів та 

роботи стосовно молоді. 

7. Сприяння підтримки ініціатив молоді та її інноваційному потенціалу. 

8. Створення умов для творчого і духовного розвитку молоді, її 

інтелектуального самовдосконалення. 

9. Забезпечення проведення заходів щодо: популяризації та 

утвердження здорового способу життя та культури здоров’я серед молоді; 

формування внутрішньої культури їх взаємин у соціальному середовищі. 

10. Сприяння залученню молоді до волонтерської діяльності. 

11. Здійснення заходів щодо обміну молоддю відповідно до 

міжнародних угод з іншими країнами. 

12. Вивчення, узагальнення та поширення передового досвіду роботи у 

сфері молодіжної політики. 

 

Основні завдання в галузі туризму: 

1. Створення сприятливих умов для розвитку внутрішнього та 

в’їздного туризму. Впровадження екскурсійної діяльності на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради, розбудови матеріально-технічної бази 

туристичної галузі. 

2. Сприяння координації роботи підприємств, установ, організацій та 

фізичних осіб, що спрямована на створення матеріально-технічної бази для 

розміщення, харчування, транспортного, торговельного, медичного, 



 

культурного, спортивного обслуговування туристів, а також діяльності 

курортних закладів незалежно від форм власності. 

3. Надання в межах своїх повноважень суб’єктам туристичної 

діяльності методичну і консультативну допомогу щодо організації їх 

діяльності. 

4. Створення інформаційної мережі у сфері туризму на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

5. Участь у здійсненні обліку туристичних ресурсів на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

6. Забезпечення збирання та обробку статистичних даних щодо галузі 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

7. Здійснення заходів щодо створення позитивного іміджу громади. 

 

ІІІ. Основні функції Відділу 

Відповідно до покладених на нього завдань, відділ культури та туризму 

забезпечує: 

У галузі культури 

1. Здійснення керівництва закладами культури відділу та туризму 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Здійснення аналізу потреб у закладах культури усіх типів, 

удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно- 

освітніх потреб сіл, що приєдналися до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Підготовку аналітичного матеріалу та статистичної звітності з 

питань, що належать до компетенції Відділу. 

4. Внесення пропозицій щодо формування проекту бюджету. 

5. Розробка проектів планів та програм розвитку культури, туризму, 

розрахунки та обґрунтування проектів бюджетних асигнувань, організація 

фінансування через бухгалтерію підпорядкованих відділу культури та 

туризму закладів, культурно-мистецьких програм та інших заходів. 

6. Здійснення заходів щодо покращення матеріально-технічної бази 

закладів та установ, підпорядкованих Відділу. 

7. Виконання заходів щодо належного утримання будівель, що 

знаходяться у підпорядкуванні Відділу. 

8. Здійснення заходів щодо запобігання і протидії корупції у закладах 

та установах, підпорядкованих Відділу. 

9. Забезпечення доступу до публічної інформації, володільцем якої є 

Відділ, відповідно до чинного законодавства України. 

10. У межах своїх повноважень забезпечення виконання завдань 

мобілізаційної підготовки, цивільного захисту населення, дотримання вимог 

законодавства з охорони праці, пожежної безпеки. 

11. У межах своїх повноважень забезпечення захисту персональних 

даних, володільцем, яких є Відділ. 

12. Участь у розробці проектів програм соціально-економічного 

розвитку, інших програм. 

13. Формування і затвердження календарного плану проведення заходів 

із реалізації державної політики у галузі культури і туризму. 



 

14. Здійснення заходів щодо захисту прав творчих працівників, 

соціальному захисту працівників закладів та установ, підпорядкованих 

Відділу. 

15. Участь у реалізації міжнародних проектів та програм у сфері 

культури та мистецтв, національної музейної політики, бібліотечної та 

клубної справи, охорони культурної спадщини, вивезення, ввезення і 

повернення культурних цінностей, державної мовної політики, туризму та 

молодіжної політики. 

16. Здійснення і розширення міжнародного співробітництва. 

17. Організацію та сприяння у проведенні загальноміських заходів, 

міжнародних, всеукраїнських, обласних, професійних та аматорських свят, 

фестивалів, конкурсів, концертів, виставок, тощо. 

18. Координацію дій організацій та окремих активних громадян, що 

проводять на території Тур’є-Реметівської сільської ради масові культурно- 

мистецькі, молодіжні та туристичні заходи. 

19. Пропагування серед населення ефективного використання вільного 

часу, проведення змістовного дозвілля, ознайомлення з історико-культурною 

спадщиною. 

20. Опрацювання запитів і звернень депутатів різних рівнів та 

громадян. 

21. Здійснення повноважень делегованих Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

22. Проведення атестації працівників закладів та установ, 

підпорядкованих Відділу та забезпечення проведення заходів з підвищення їх 

кваліфікації. 

23. Створеня умов для розвитку соціальної інфраструктури у сфері 

культури і туризму, організація її діяльності та матеріально-технічного 

забезпечення. 

24. Здіснення оперативного управління діяльністю закладів культури 

відділу культури і туризму виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради: комунальний заклад «Публічна бібліотека» Тур'є- 

Реметівської сільської ради, «Тур'є-Реметівська мистецтв», «Клубна 

установа с. Тур'їРемети», «Клубна установа с. Туриця», «Клубна установа с. 

Липовець», «Клубна установа с. Вільшинки», «Клубна установа с. Раково», 

«Клубна установа с. Порошково», «Клубна установа с. Тур'я Бистра», 

«Клубна установа с. Тур'я Поляна», «Клубна установа с. Полянська Гута», 

«Клубна установа с. Тур'я Пасіка», «Клубна установа с. Мокра», «Клубна 

установа с. Лікіцари», «Клубна установа с. Маюрки». 

 

У галузі туризму 

1. Підготовка пропозицій щодо формування державної політики у 

галузі туризму, забезпечення її реалізації. 

2. Розробка спільно з іншими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування за участі громадських організацій програм з 

питань туризму, забезпечення та здійснення контролю за їх виконанням; 

3. Проведення комплексного аналізу і прогнозування розвитку туризму 



 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Організація в межах своїх повноважень надання інформаційних і 

правових послуг, методичної допомоги, з питань туризму суб'єктам 

підприємницької діяльності. 

5. Організація та координація роботи зацікавлених підприємств, 

установ та фізичних осіб, спрямована на створення матеріально-технічної 

бази для розміщення, харчування,, транспортного, торгівельного, медичного, 

спортивного, культурного обслуговування туристів. 

6. Координація діяльності підприємств туристичної галузі з надання 

послуг туристам. 

 

У галузі охорони культурної спадщини 

1. Сприяння захисту обєктів культурної спадщини від загрози 

знищення, руйнування або пошкодження на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

2. Сприяння у виготовленні, встановленні та утриманні охоронних 

дощок, охоронних знаків на пам'ятниках Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3. Підготовка пропозицій щодо проведення робіт з консервації, 

реставрації, реабілітації, музеєфікації, ремонту, відповідного використання 

пам»яток та подання їх на розгляд виконавчого комітету. 

4. Популяризація справи охорони культурної спадщини та сприяння у 

організації науково-методичної, експозиційно-виставкової та видавничої 

діяльності у цій сфері. 

5. Укладання контрактів в якості замовника на виявлення, дослідження, 

консервацію, реставрацію, музеєфікацію, ремонт та інші заходи, щодо 

охорони культурної спадщини. 

6. Погодження висновків, щодо відведення земельних ділянок. 

7. Подання пропозицій органу охорони культурної спадщини вищого 

рівня про занесення об»єктів культурної спадщини до Державного реєстру 

нерухомих пам»яток України. 

8. Підготовка інформаційно-аналітичних, статистичних довідок про 

стан та розвиток міжнаціональних відносин на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 
 

ІV. Права Відділу 

Відділ має право: 

1. Одержувати в установленому законодавством порядку від інших 

структурних підрозділів виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради, підприємств, установ та організацій незалежно від форми власності та 

їх посадових осіб інформацію, документи і матеріали, необхідні для 

виконання покладених на нього завдань. 

2. Залучати до виконання окремих робіт, участі у вивченні окремих 

питань спеціалістів, фахівців інших структурних підрозділів виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, підприємств, установ та 

організацій (за погодженням з їх керівниками), представників громадських 

об’єднань (за згодою). 



 

3. Вносити в установленому порядку пропозиції щодо удосконалення 

роботи виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради у галузі 

культури та туризму. 

4. Користуватись в установленому порядку інформаційними базами 

органів виконавчої влади, системами зв’язку і комунікацій, мережами 

спеціального зв’язку та іншими технічними засобами. 

5. Скликати в установленому порядку наради, проводити семінари та 

конференції з питань, що належать до компетенції відділу у галузі культури 

та туризму. 

6. Проводити іншу необхідну діяльність відповідно до чинного 

законодавства України. 

 

V. Керівництво та структура Відділу 

1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади сільським головою відповідно до Закону України “ Про 

службу в органах місцевого самоврядування ” та КЗпП України. 

2. Начальник Відділу: 

• здійснює керівництво Відділом, несе персональну відповідальність за 

організацію та результати його діяльності, сприяє створенню належних умов 

праці у Відділі; 

• подає на затвердження Тур’є-Реметівської сільської ради Положення про 

Відділ; 

• приймає та звільняє з роботи працівників Відділу, директорів закладів, 

підпорядкованих Відділу відповідно до Законів України “Про службу в 

органах місцевого самоврядування”, “Про культуру”, КЗпП України та 

вирішує питання про їх заохочення та притягнення до дисциплінарної 

відповідальності; 

• затверджує посадові інструкції працівників Відділу та розподіляє 

обов’язки між ними; 

• затверджує посадові обов’язки директорів (керівників) закладів, 

підпорядкованих відділу; 

• затверджує та узагальнює плани і звіти роботи закладів, підпорядкованих 

Відділу; 

• планує роботу Відділу, вносить пропозиції щодо формування планів 

роботи виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради; 

• вживає заходів до удосконалення організації та підвищення ефективності 

роботи Відділу; 

• звітує перед Тур’є-Реметівської сільської ради про виконання покладених 

на Відділ завдань та затверджених планів роботи; 

• може брати участь у засіданнях, нарадах виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради; 

• представляє інтереси Відділу у взаємовідносинах з іншими структурними 

підрозділами виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Закарпатською обласною державною адміністрацією, підприємствами, 

установами та організаціями - за дорученням сільського голови; 



 

• видає у межах своїх повноважень накази, організовує контроль за їх 

виконанням; 

• подає за погодженням сільського голови проекти кошторису та штатного 

розпису Відділу в межах визначеної граничної чисельності та фонду оплати 

праці його працівників та пропозиції щодо введення нових штатних одиниць; 

• розпоряджається коштами у межах затвердженого кошторису Відділу; 

• організовує роботу з підвищення рівня професійної компетентності 

працівників Відділу та працівників закладів, підпорядкованих Відділу; 

• проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Відділу; 

• забезпечує дотримання працівниками Відділу та закладів, підпорядкованих 

відділу правил внутрішнього трудового розпорядку та виконавської 

дисципліни; 

• здійснює інші повноваження, визначені законом. 

3. Начальник Відділу в межах своєї компетенції та відповідно до 

чинного законодавства України представляє інтереси Тур’є-Реметівської 

громади в галузі культури і туризму у відносинах з українськими, 

іноземними юридичними та фізичними особами. 

4. В межах своєї компетенції та відповідно до чинного законодавства 

України, начальник Відділу відкриває в банківських установах розрахункові 

та інші рахунки, здійснює по них операції, підписує юридичні документи, 

договори, видає накази, доручення, довіреності. 

5. Структура та штатний розпис Відділу складаються за 

рекомендаціями Міністерства культури України та затверджуються у 

порядку визначеному законодавством. 

6. Відділу культури та туризму виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради Закарпатської області підпорядковуються 

наступні заклади: 

• комунальний заклад «Публічна бібліотека» Тур'є-Реметівської сільської 

ради; 

• «Тур'є-Реметівська школа мистецтв»; 

• «Клубна установа с. Тур'їРемети»; 

• «Клубна установа с. Туриця»; 

• «Клубна установа с. Липовець»; 

• «Клубна установа с. Вільшинки»; 

• «Клубна установа с. Раково»; 

• «Клубна установа с. Порошково»; 

• «Клубна установа с. Тур'я Бистра»; 

• «Клубна установа с. Тур'я Поляна»; 

• «Клубна установа с. Полянська Гута»; 

• «Клубна установа с. Тур'я Пасіка»; 

• «Клубна установа с. Мокра»; 

• «Клубна установа с. Лікіцари»; 

• «Клубна установа с. Маюрки». 

 

VI. Відповідальність начальника Відділу 



 

1. Начальник відділу несе персональну відповідальність за: 

• виконання покладених на Відділ завдань і здійснення ним своїх 

функціональних обов»язків відповідно до цього положення; 

• відповідність прийнятих ним рішень вимогам чинного законодавства; 

• виконання рішень Тур'є-Реметівської сільської ради Закарпатської області 

та її виконавчого комітету, розпоряджень і доручень сільського голови; 

• своєчасну і достовірну подачу інформацій та звітів, що входять до 

компетенції відділу; 

2. Працівники Відділу несуть персональну відповідальність за порушення 

трудової та виконавчої дисципліни відповідно до чинного законодавства; 

 

VІІ. Заключні положення 

1. Відділ є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

органах Державного казначейства, печатку із зображенням Державного Герба 

України із своїм найменуванням, штампи, власні бланки. 

2. Відділ утримується за рахунок коштів бюджету Тур'є-Реметівської 

сільської ради. 

3. Граничну чисельність і фонд оплати праці працівників сільська рада. 

4. Штатний розпис та кошторис відділу затверджує сільський голова за 

пропозицією начальника Відділу. 

5. Матеріально-технічну базу Відділу становлять матеріальні цінності 

та кошти, об’єкти нерухомості, облік яких веде бухгалтерія Відділу. 

6. Фінансування закладів культури Тур'є-Реметівської сільської ради, 

заходів на розвиток туристичної галузі, проведення культурно-масових, 

мистецьких та просвітницьких заходів, фестивалів та конкурсів, цільових 

програм та мистецьких проектів здійснюється за рахунок бюджету Тур'є- 

Реметівської сільської ради та інших джерел відповідно до чинного 

законодавства України. 

7. Майно Відділу є комунальною власністю Тур'є-Реметівської 

територіальної громади і належить Відділу на правах оперативного 

управління. В разі ліквідації, злиття, поділу, приєднання або перетворення 

Відділу, його активи та майно повертаються в Тур'є-Реметівську сільську 

раду. 

8. Зміни та доповнення до цього Положення вносяться в установленому 

порядку відповідно до чинного законодавства України. 

9. Відділ може бути ліквідовано або реорганізовано за рішенням Тур'є- 

Реметівської сільської ради в порядку, передбаченому чинним 

законодавством України. 

 

 
 

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 
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