Порядок денний 7 сесії Тур’є-Реметівської сільської ради VIII скликання
1. Про визнання повноважень депутата Тур’є-Реметівської сільської
ради Багара Марії Михайлівни.
2. Про обрання секретаря Тур’є-Реметівської сільської сільської ради.
3. Про внесення змін до складу виконавчого комітету Тур’єРеметівської сільської ради.
4. Про внесення змін до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради
№ 6 від 01.12.2020 року «Про постійні комісії Тур’є-Реметівської сільської
ради».
5. Про внесення змін до 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».
6. Про затвердження положення про помічника-консультанта депутата
Тур’є-Реметівської сільської ради.
7. Про початок реорганізації виконавчих комітетів Вільшинківської,
Порошківської, Турицької, Тур’є-Бистрянської, Тур’є-Пасіцької, Тур’єПолянської сільських рад Перечинського району Закарпатської області
шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської
ради Ужгородського району Закарпатської області.
8. Про внесення змін до плану діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік.
9. Про затвердження програми «Природоохоронні та екологічні заходи
на території Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки».
10. Про затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей на
період до 2023 року.
11. Про затвердження Програми організації суспільно-корисних робіт
для порушників, на яких судом накладено адміністративні стягнення у
вигляді виконання суспільно-корисних робіт у населених пунктах Тур’єРеметівської сільської ради.
12. Про відмову квартирно-експлуатаційному відділу м. Мукачеве у
наданні пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік.
13. Про затвердження звіту про виконання бюджету Тур’є-Реметівської
сільської територіальної громади за І півріччя 2021 року.
14. Про внесення змін до рішення 2-ї сесії сільської ради від 24 грудня
2020 року «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади
на 2021 рік» (зі змінами від 25 березня, 27 квітня 2021 року).

15. Про встановлення місцевих податків та зборів на території Тур’єРеметівської сільської ради.
16. Про затвердження технічних документацій із землеустрою,
проектів відведення земельних ділянок призначених для будівництва та
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) та передачу земельних ділянок у власність.
17. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок у власність громадянам для ведення особистого селянського
господарства та передачу земельних ділянок у власність.
18. Про затвердження технічних документацій з нормативної грошової
оцінки земель населених пунктів с. Тур’я Бистра, с. Свалявка, с. Тур’я
Поляна, с. Полянська Гута, с. Завбуч, с. Тур’я Пасіка, с. Туриця Тур’єРеметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.
19. Про затвердження технічних документацій про нормативну грошову
оцінку земель.
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва гр. Гапак К.М.
21. Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на умовах оренди.
22. Про затвердження детальних планів територій земельних ділянок.
23. Про припинення права користування земельними ділянками.
24. Про поділ земельної ділянки.
25. Про надання дозволів на розроблення проєктів відведення земельних
ділянок, призначених для ведення особистого селянського господарства та
індивідуального садівництва.
26. Про надання дозволу на розроблення технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі
(на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
27. Про надання дозволів на розроблення технічних документацій із
землеустрою, проєктів землеустрою щодо відведення на земельні ділянки,
призначені для будівництва і обслуговування житлових будинків,
господарських будівель і споруд.
28. Про надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки ПрАТ «Закарпаттяобленерго».
29. Про внесення змін до рішення четвертої сесії Тур’є-Реметівської
сільської ради VІІІ скликання № 56 від 02.02.2021 року «Про внесення змін у
рішення 34-ї сесії Тур’я-Реметівської сільської ради VІІ скликання № 565 від
05.06.2020 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної

документації із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної
ділянки, на яку поширюється право земельного сервітуту»
30. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго».
31. Про внесення змін у рішення шостої сесії Тур’є-Реметівської
сільської ради VІІІ скликання № 112 від 25.03.2021 року «Про надання
дозволу на розроблення Проєктів землеустрою щодо відведення земельних
ділянок ПрАТ «Закарпаттяобленерго».
32. Про відмову у наданні дозволу на виготовлення детального плану
території земельної ділянки.
33. Про відмову у наданні дозволів на розробку проєктів землеустрою
щодо відведення земельних
ділянок, призначених для будівництва і
обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд.
34. Про відмову у наданні дозволів на розроблення проєктів відведення
земельних ділянок, призначених для ведення особистого селянського
господарства.
35. Про припинення права постійного користування земельною
ділянкою.
36. Про прийняття на баланс та передачу майна в оперативне
управління.
37. Про внесення змін до переліку об’єктів нерухомого майна
комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради, затвердженого
рішенням п’ятої сесії VIII скликання № 98 від 25.03.2021 року.
38. Про внесення змін до Переліку першого типу об’єктіворенди
комунальної власності, затвердженого рішенням п’ятої сесії VIII скликання
№ 99 від 25.03.2021 року.
39. Про намір передачі майна в оренду.
40. Про створення комісії з проведення технічної інвентаризації
безхазяйного нерухомого майна та прийняття його на облік.
41. Про постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними
відходами на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
42. Про надання згоди на передачу об’єктів права державної власності в
комунальну власність.
43. Про надання дозволу на спеціальне використання природних
рослинних ресурсів.
44. Про внесення змін до рішення п’ятої сесії VIII скликання Тур’єРеметівської сільської ради № 124 від 25.03.2021 року «Про перелік
адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр
надання адміністративних послуг».

45. Про затвердження Умов проведення конкурсу на визначення
опорного закладу освіти.
46. Про затвердження положень про проведення конкурсу на посади
директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.
47. Про реорганізацію Поляно-Гутянського закладу дошкільної освіти
Тур’є-Реметівської сільської ради шляхом його приєднання до ПоляноГутянської гімназії Тур’є-Реметівської сільської ради.
48. Про реорганізацію Турицького закладу дошкільної освіти Тур’єРеметівської сільської ради шляхом його приєднання до Турицької гімназії
Тур’є-Реметівської сільської ради.
49. Про затвердження Положення про Будинок культури та Клуби, що
розташовані на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
50. Про внесення змін до структури клубних закладів відділу культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
51. Про створення медичних пунктів тимчасового базування та
затвердження Положення про них.
52. Про внесення змін до «Програми благоустрою населених пунктів
сільської ради на 2021-202 року».
53. Про внесення змін до «Програми соціального захисту найменш
захищених верств населення».

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про початок повноважень депутата
Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської
області
Заслухавши
інформацію
голови
Тур’є-Реметівської
сільської
територіальної виборчої комісії Ужгородського району Бемака Петра
Васильовича про результати виборів депутатів Тур’є-Реметівської сільської
ради VIII скликання, керуючись статтею 45, частиною 2 статті 46, частиною 1
статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною
2 статті 4, частиною 1 статті 9 Закону України „Про статус депутатів
місцевих рад”, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти до відома факт початку повноважень депутата Тур’єРеметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області VIII
скликання по Територіальному виборчому округу № 1 Багара Марії
Михайлівні.
2. Видати депутату Тур’є-Реметівської сільської ради VIII скликання
Багара Марії Михайлівні посвідчення депутата Тур’є-Реметівської сільської
ради.

Голова Тур’є-Реметівської сільської
територіальної виборчої комісії

Петро БЕМАК

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

№ ______

Про обрання секретаря
Тур’є-Реметівської сільської ради
Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови Надії
Девіцької та беручи до уваги інформацію лічильної комісії про підсумки
таємного голосування по виборах секретаря сільської ради, керуючись
пунктом 4 частини 1 статті 26, пунктом 4 частини 4 статті 42, частиною 1
статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити протокол засідання лічильної комісії №___ „Про
результати таємного голосування з виборів секретаря Тур’є-Реметівської
сільської ради”.
2. Обрати на посаду секретаря Тур’є-Реметівської сільської ради на
строк повноважень Тур’є-Реметівської сільської ради ____________–
депутата Тур’є-Реметівської сільської ради, обрану по єдиному
багатомандатному виборчому округу.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Тур’єРеметівського сільського голову.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

№ ______

Про внесення змін до складу
виконавчого комітету Тур’єРеметівської 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, вивівши з його складу Едуарда Васильовича Воронича та
ввівши до його складу _____________ – секретаря Тур’є-Реметівської
сільської ради.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Тур’єРеметівського сільського голову.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

№ ______

Про внесення змін до рішення Тур’єРеметівської сільської ради № 6
від 01.12.2020 року „Про постійні
комісії Тур’є-Реметівської сільської ради”
Керуючись статтею 47 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи зміни у депутатському складі Тур’є-Реметівської
сільської ради та заяву депутата Гулей-Шикула О.Ф., Тур’є-Реметівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до підпункту 3.1., 3.2., 3.3., 3.5 пункту 3 рішення № 6 від
01.12.2020 року „Про постійні комісії Тур’є-Реметівської сільської ради”:
1. „3. Обрати постійні комісії Тур’є-Реметівської сільської ради у
наступному складі:
3.1. Комісія з питань прав людини, законності, депутатської діяльності,
етики та регламенту:
Голова постійної комісії – Яцик Олександр Дьордьєвич
Члени постійної комісії:
Белей Ганна Станківна
Пашко Михайло Михайлович
Дзамулич Юрій Іванович
Гулей-Шикула Ольга Федорівна

3.2. Постійна комісія з питань фінансів, бюджету, планування
соціально-економічного
розвитку,
інвестицій
та
міжнародного
співробітництва:
Голова постійної комісії – Круцей Мирослав Михайлович
Члени постійної комісії:
Машкаринець Васена Василівна
Діянич Сергій Михайлович
Янцо Ірина Теодорівна
Сметанка Ольга Іванівна
3.3.
Постійна
комісія
з
питань
земельних
відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою:
Голова постійної комісії – Лижечко Юрій Юрійович
Члени постійної комісії:
Петрішка Микола Іванович
Горіна Антон Антонович
Ігнатик Сергій Миколайович
Воронич Едуард Васильович
3.5. Постійна комісія з гуманітарних питань:
Голова постійної комісії – Воронич Людмила Михайлівна
Члени постійної комісії:
Готра Іван Іванович
Талабішка Тетяна Ярославівна
Фекета Михайло Миїхайлович
Ярчич Петро Петрович.
2. Головам утворених постійних комісій Тур’є-Реметівської сільської
ради забезпечити вирішення питань щодо структури комісії, у тому числі
обрання заступника голови та секретаря комісії.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

№ ______

Про внесення змін до рішення Тур’єРеметівської 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’єРеметівської 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’єРеметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до додатку 1рішення 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 господарського відділу посади: начальник
відділу - одна штатна одиниця та підсобні робітники - 5 штатних одиниць з
15.07.2021 року;

1.2. Ввести у структуру господарського відділу посади: завідувач
господарського відділу - одна штатна одиниця; прибиральник службових
приміщень - 3 штатні одиниці; електрик - 1 штатна одиниця; водій - 1 штатна
одиниця з 15.07.2021 року;
1.3. Вивести із структури відділу соціального захисту населення та
охорони здоров’я посаду головний спеціаліст-бухгалтер - одна штатна
одиниця з 15.07.2021року;
1.4. Ввести у структуру відділу соціального захисту населення та
охорони здоров’я посаду спеціаліст II категорії-бухгалтер - одна штатна
одиниця з 15.07.2021року.
2. Викласти додаток № 1 до 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” у редакції, що додається.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

№ ______

Про затвердження положення про
помічника-консультанта депутата
Тур’є-Реметівської сільської ради
Відповідно до статті 29-1 Закону України „Про статус депутатів місцевих
рад” та керуючись пунктом 53 частини 1 статті 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Затвердити положення про помічника-консультанта депутата Тур’єРеметівської сільської ради та зразок посвідчення (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську
комісію з питань законності та правопорядку охорони прав свобод та
законних інтересів громадян депутатської етики та забезпечення діяльності
депутатів.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

№ ______

Про початок реорганізації виконавчих
комітетів Вільшинківської,
Порошківської, Турицької,
Тур’я Бистрянської, Тур’я-Пасіцької,
Тур’я-Полянської сільських рад
Перечинського району Закарпатської
області шляхом приєднання
до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської
сільської ради Ужгородського району
Закарпатської області
Відповідно до пункту 61 розділу V „Прикінцеві та перехідні
положення” Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей
104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Закону України „Про державну
реєстрацію юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських
формувань”, Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову
звітність в Україні”, частини 4 статті 31 Закону України „Про Національний
архівний фонд та архівні установи”, Порядку подання фінансової звітності,
затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. №
419, пункту 7 Розділу І Положення про інвентаризацію активів та
зобов’язань, затвердженого наказом Міністерства фінансів України від
02.09.2014 р. № 879, Правил організації діловодства та архівного зберігання
документів у державних органах, органах місцевого самоврядування, на
підприємствах, в установах і організаціях, затверджених наказом
Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р. № 1000/5, розпорядження
Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 р. № 712-р „Про визначення
адміністративних центрів та затвер-дження територій територіальних громад
Закарпатської області”, враховуючи рекомендації постійної комісії сільської
ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту, Тур’є-Реметівська сільська рада

ВИРІШИЛА:
1. Розпочати процедуру реорганізації виконавчих комітетів сільських
рад:
1.1. Виконавчий комітет Вільшинківської сільської ради (ЄДРПОУ
26528129), місцезнаходження: с. Вільшинки, буд. 73 Перечинського району
Закарпатської області шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’єРеметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області
(ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд.1, с.Тур’ї Ремети
Ужгородського району Закарпатської області.
1.2. Виконавчий комітет Порошківської сільської ради (ЄДРПОУ
26528098), місце знаходження: вул. Центральна, буд. 74, с. Порошково
Перечинського району, Закарпатської області шляхом приєднання до
виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського
району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул.
Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області.
1.3. Виконавчий комітет Турицької сільської ради (ЄДРПОУ 26527555),
місцезнаходження: вул. Центральна, буд. 98, с. Туриця Перечинського
району Закарпатської області шляхом приєднання до виконавчого комітету
Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської
області (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд.1, с. Тур’ї
Ремети Ужгородського району Закарпатської області.
1.4. Виконавчий комітет Тур’я Бистрянської сільської ради (ЄДРПОУ
26527578), місцезнаходження: вул. Духновича, буд.64, с. Тур’я Бистра
Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання до
виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського
району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул.
Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області.
1.5. Виконавчий комітет Тур’я-Пасіцької сільської ради Перечинського
району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26527561), місцезнаходження: вул.
Тур’янська, буд.33, с.Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської
області шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської
сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (ЄДРПОУ
04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області.

1.6. Виконавчий комітет Тур’я-Полянської сільської ради (ЄДРПОУ
26528649), місцезнаходження вул. Зелена, буд.54, с. Тур’я-Поляна
Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання до
виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського
району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул.
Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області.
2.
Виконавчий
комітет
Тур’є-Реметівської
сільської
ради
Ужгородського району Закарпатської області є правонаступником всього
майна, прав та обов’язків виконавчого комітету Вільшинківської сільської
ради, виконавчого комітету Порошківської сільської ради, виконавчого
комітету Турицької сільської ради, виконавчого комітету Тур’я Бистрянської
сільської ради, виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської ради,
виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради.
3. Утворити Комісію з реорганізації
виконавчого комітету
Вільшинківської сільської ради, виконавчого комітету Порошківської
сільської ради, виконавчого комітету Турицької сільської ради, виконавчого
комітету Тур’я Бистрянської сільської ради, виконавчого комітету Тур’яПасіцької сільської ради, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської
ради (далі - Комісія з реорганізації) в складі:
Голова Комісії
ДЕВІЦЬКА Надія Павлівна
(ІПН - 2277108427)

Тур’є-Реметівський сільський голова

Заступник голови комісії
КОРЯК Марія Федорівна
(ІПН -2194404507)

головний
бухгалтер,
начальник
відділу бухгалтерського обліку та
звітності
Тур’є-Реметівської
сільської ради
Члени комісії:

КОРЯК Марія Федорівна
(ІПН -2194404507)

головний
бухгалтер,
начальник
відділу бухгалтерського обліку та
звітності
Тур’є-Реметівської
сільської ради

КМЕТИЧ Іван Іванович

староста сіл Тур’я Бистра, Свалявка

(ІПН - 2741306998)
ПЛОВАЙКО Владислав
Михайлович (ІПН- 2328603097 )

староста сіл Турички, Лумшори,
Лікіцари, Липовець

ФРАЙТИК Мар’яна Іванівна
(ІПН - 2608522044)

староста села Туриця

ЦВІК Йосип Іванович
(ІПН - 2060303034)

староста сіл Порошково, Мокра,
Маюрки

ЦУБИНА Іван Іванович
(ІПН- 2432905510)

староста села Вільшинки

ШИКУЛА Юрій Михайлович
(ІПН - 3006122613)

староста сіл Тур’я Пасіка, Раково,
Завбуч

ЮСИБА Іван Михайлович
(ІПН - 2426405553)

староста
сіл
Полянська Гута

Тур’я

Поляна,

4. Місцезнаходження Комісії з реорганізації: вул. Тканка, буд.1, с.
Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області.
5. Покласти на Комісію з реорганізації повноваження щодо здійснення
повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів,
грошових коштів та розрахунків виконавчого комітету Вільшинківської
сільської ради, виконавчого комітету Порошківської сільської ради,
виконавчого комітету Турицької сільської ради, виконавчого комітету Тур’я
Бистрянської сільської ради, виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської
ради, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради з перевіркою їх
фактичної наявності та документального підтвердження.
6. З метою своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та
зобов’язань виконавчого комітету Вільшинківської сільської ради,
виконавчого комітету Порошківської сільської ради, виконавчого комітету
Турицької сільської ради, виконавчого комітету Тур’я Бистрянської сільської
ради, виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської ради, виконавчого
комітету Тур’я-Полянської сільської ради надати право Тур’є-Реметівському
сільському голові здійснювати без погодження з виконавчим комітетом
Тур’є-Реметівської сільської ради заміну персонального складу Комісії з

реорганізації виконавчих комітетів сільських рад у випадку тимчасової
непрацездатності когось із членів комісії.
7. Затвердити форму передавального акту (додаток 1). Комісії з
реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі.
8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що
нагромадилися під час діяльності виконавчого комітету Вільшинківської
сільської ради, виконавчого комітету Турицької сільської ради, виконавчого
комітету Порошківської сільської ради, виконавчого комітету Тур’я
Бистрянської сільської ради, виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської
ради, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради станом на
01.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх
виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради.
9. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову затвердити від
імені виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради акти
приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності
виконавчого комітету Вільшинківської сільської ради, виконавчого комітету
Порошківської сільської ради, виконавчого комітету Турицької сільської
ради, виконавчого комітету Тур’я Бистрянської сільської ради, виконавчого
комітет Тур’я-Пасіцької сільської ради, виконавчого комітету Тур’яПолянської сільської ради станом на 01.12.2020 р.
10. Керуючому справами виконавчого комітету (секретарю) сільської
ради Бігану М. М. подати Тур’є-Реметівському сільському голові пропозиції
щодо порядку подальшого зберігання та використання документів
виконавчих комітетів сільських рад, що реорганізовуються шляхом
приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради
(незавершених в діловодстві та не зданих в архів).
11. Тур’є-Реметівському сільському голові та виконавчому комітету
сільської ради забезпечити своєчасне та повне прийняття активів та
зобов’язань виконавчих комітетів рад, що реорганізовуються.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з
питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

№ ______

Про внесення змін до плану
діяльності з підготовки проєктів
регуляторних актів на 2021 рік
З метою впорядкування діяльності з підготовки проектів регуляторних
актів відповідно до статті 7 Закону України „Про засади державної
регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, статтями 25, 59
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи
рекомендації постійної комісії ради з питань прав людини, законності,
депутатської діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2021 рік, затвердженого рішенням другої сесії VIII скликання від
17.12.2020 року № 21 „Про затвердження Плану діяльності з підготовки
проектів регуляторних актів на 2021 рік”, виклавши його в новій редакції
(додається).
2. Керівникам виконавчих органів сільської ради, відповідальним за
розробку проєктів регуляторних актів забезпечити виконання плану
діяльності з підготовки проектів регуляторних актів на 2021 рік з
урахуванням змін.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та
регламенту.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток
до рішення сесії сільської ради
ПЛАН
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021рік
№
з/п

1.

2.

Вид
документа

Назва проєкту
регуляторного акту

Проєкт
рішення
сільської
ради

Про встановлення місцевих
податків
і
зборів
на
території
Тур’є-Реметівської сільської ради

Цілі прийняття
регуляторного акту

Забезпечення надходжень
до сільського бюджету,
здійснення планування та
прогнозування
надходжень від сплати
податків при формуванні
сільського
бюджету,
виконання
вимог
Податкового
кодексу
України
Проєкт Про затвердження Правил Врегулювання
відносин,
рішення розміщення
зовнішньої що виникають у зв’язку з
сільреклами на території Тур’є- розміщенням зовнішньої
ської
на
території
Реметівської сільської ради реклами

Строки
підготовки

Підрозділ
відповідальний за
розробку

Примітки (спосіб
оприлюднення,
суб’єкт ініціативи,
внесення змін до
плану, тощо)

Перше
півріччя
2021 р.

Фінансовий
відділ, відділ
бухгалтерсько
го обліку та
фінансової
звітності

Шляхом публікації
на офіційному вебсайті
Тур’є Реметівської
сільської ради

Друге Відділ
півріч- житловокомунального
чя
господарства,
транспорту та

Шляхом публікації
на офіційному вебсайті
Тур’єРеметівської

ради

територіальної громади та 2021 р. благоустрою
визначення
порядку
надання
дозволів
на
розміщення такої реклами

сільської ради

3.

Проєкт
рішення
сільської
ради

Про
затвердження
Положення про порядок
передачі в оренду майна, що
належить до комунальної
власності
Тур’єРеметівської сільської ради

Врегулювання
орендних Друге Відділ
відносин,
процедури півріч- житловокомунального
надання в оренду майна
чя
господарства,
комунальної
власності,
2021 р. транспорту та
забезпечення прозорих і
благоустрою
об’єктивних ставок за
використання майна

Шляхом публікації
на офіційному вебсайті
Тур’єРеметівської
сільської ради

4

Проєкт
рішення
сільської
ради

Про затвердження методики
розрахунку
і
порядку
використання
плати
за
оренду майна, що належить
до комунальної власності
Тур’є-Реметівської сільської
ради

Підвищення прозорості і Друге Відділ
відкритості
процедури півріч- земельних
відносин та
розрахунку
плати
за
чя
екології,
оренду
комунального
2021 р. фінансовий
майна,
встановлення
відділ
економічно-обрунтованих
орендних
ставок,
удосконалення правового
регулювання відносин між
власником комунального
майна
та
суб’єктами
господарювання

Шляхом публікації
на офіційному вебсайті
Тур’єРеметівської
сільської ради

5.

Проєкт
рішення
сільської
ради

Про затвердження Правил
благоустрою
території
населених пунктів Тур’єРеметівської сільської ради

Визначення та дотримання Друге Відділ
загальних вимог Правил півріч- житловокомунального
благоустрою на території
чя
господарства,
населених пунктів Тур’є2021 р. транспорту та
Реметівської сільської ради
благоустрою

Шляхом публікації
на офіційному вебсайті
Тур’єРеметівської
сільської ради

6.

Проєкт
рішення
сільської
ради

Про
затвердження
Положення про Порядок
встановлення та демонтажу
пам’ятних
знаків,
меморіальних
та
інформаційних дощок на
території Тур’є-Реметівської
сільської ради.

Визначення та дотримання Друге Відділ
загальних вимог порядку півріч- житловокомунального
встановлення та демонтажу
чя
господарства,
пам’ятних
знаків,
2021 р. транспорту та
меморіальних
та
благоустрою
інформаційних дощок на
території
Тур’єРеметівської сільської ради

Шляхом публікації
на офіційному вебсайті
Тур’єРеметівської
сільської ради

Секретар сільської ради

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження Програми
природоохоронних та екологічних
заходів на території Тур'є-Реметівської
сільської ради на 2021 - 2023 роки
Відповідно до законів України „Про охорону навколишнього
природного середовища”, „Про основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на період до 2030 року”, Постанови Кабінету
Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 „Про затвердження
переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів”,
керуючись пунктом 22 частини 1 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, враховуючи пропозиції постійної комісії з питань
земельних відносин, природо-користування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та
благоустрою, Тур'є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму природоохоронних та екологічних заходів на
території Тур'є-Реметівської сільської ради на 2021 - 2023 роки (далі –
Програма), що додається.
2. Фінансовому відділу сільської ради забезпечити фінансування заходів,
передбачених Програмою в межах наявних фінансових ресурсів.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого
заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та
благоустрою.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток
до рішення сесії сільської ради
__________________.№_____
Програма природоохоронних та екологічних заходів на території
Тур’є-Реметівської сільсько їради на 2021 – 2023 роки
1. Загальна частина
Програма природоохоронних та екологічних заходів на території Тур’єРеметівської сільської ради на 2021 – 2023 роки (далі – Програма)
спрямована на реалізацію державної та територіальної політики щодо
забезпечення конституційного права людини на безпечне довкілля та
виконання обов’язків щодо охорони, раціонального використання та
відтворення природних ресурсів.
Забезпечення екологічної стабільності, охорона навколишнього
природного середовища, поліпшення умов проживання населення є
складовою частиною екологічного і соціального розвитку громади.
Програму розроблено з урахуванням Закону України „Про охорону
навколишнього природного середовища”, „Про основні засади (стратегію)
державної екологічної політики України на період до 2030 року”, Постанови
Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 (зі змінами)
„Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до
природоохоронних заходів”, Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”.
Розроблення Програми обумовлено існуванням екологічних проблем, які
потребують вирішення або зменшення їх негативного вплив на навколишнє
природнє середовище.
2. Мета та основні завдання Програми:
Мета програми – проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності
організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного
середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і
відтворення природних ресурсів на перспективу. Програма покликана
визначити стратегічні напрямки для покращення екологічної ситуації
довкілля та розробити підходи і механізми розв’язання екологічних проблем
населених пунктів Тур'є-Реметівської сільської ради. Основними завданням
є:
а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковість
додержання екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання
природних ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншої
діяльності;

б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і
здоров’я людей;
в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього
природного середовища;
г) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності
природних об’єктів та комплексів;
д) обов’язковість екологічної експертизи;
е) гласність і демократизм при прийнятті рішень, реалізація яких
впливає на стан навколишнього природного середовища, формування у
населення екологічного світогляду;
є) науково-обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої
діяльності на навколишнє природне середовище;
ж) безоплатність загального та платність спеціального використання
природних ресурсів для господарської діяльності;
з) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони
навколишнього природного середовища.
3. Фінансове забезпечення Програми:
Виділення коштів на виконання заходів з реалізації Програми
передбачається під час розробки та затвердження проєктів сільського
бюджету та програм соціально-економічного та культурного розвитку
населених пунктів сільської ради. Заходами з реалізації Програми
передбачається фінансування основної їх частини з спеціального фонду
місцевого бюджету. Можлива також фінансова підтримка реалізації
програми в рамках міжнародної технічної допомоги, з боку міжнародних і
вітчизняних фінансово-кредитних установ, позабюджетних фондів
підприємств, організацій, громадських організацій, рекламодавців, спонсорів,
зацікавлених в соціально-економічному розвитку населених пунктів Тур'єРеметівської сільської ради.
4. Основні напрямки реалізації Програми:
Основними напрямками реалізації Програми є:
- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення,
зберігання, оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення
відходів;
- заходи з озеленення сіл;
- проведення робіт з очищення водних ресурсів; організація
виробництва та застосування матеріалів, використання методів та
впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню,

зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного
повітря;
- проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього
природного середовища;
- охорона і раціональне використання земель.
5. Етапи виконання
Програму передбачається виконувати протягом 2021-2023років
відповідно до заходів, наведених у Програмі, які відповідним рішенням сесії
можуть змінюватися та доповнюватися.
6. Контроль за виконанням заходів Програми:
Відповідальність за організацію виконання заходів програми
покладається на постійну комісію сільської ради з питань земельних
відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою.
Контроль за використанням коштів спрямованих на забезпечення виконання
Програми, здійснюються у порядку встановленомузаконодавством.
7. Очікувані результати Програми:
Виконання Програми дасть змогу вирішити частину актуальних
проблем, які за багато років накопичились в цій галузі, та значно покращити
екологічну ситуацію в населених пунктах Тур'є-Реметівської сільської ради,
вчасності, підвищення ефективності очищення сіл, озеленення сіл, охорона
зелених насаджень, охорона водних ресурсів.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток 1
до Програми
ЗАХОДИ
Програми „Природоохоронні та екологічнізаходина території
Тур'є-Реметівської сільськоїради на 2021-2023роки”

№
з/п

1

Термін
Перелік заходів
програми

Джерело
та обсяг

вико-

фінансування,

нання

тис.грн.

Відповідальні
виконавці

Очікувані
результати,
ефективність
впровадження

Охорона і раціональне використання водних ресурсів

Заходи
щодо
відновлення,
підтримання
сприятливого
гідрологічного режиму
та санітарного стану
річок, а також заходи для
боротьби з шкідливою
дією вод (винесення
20211.1 водоохоронних зон в
2023
натуру, упорядкування
джерел, очищення русел
від дерев, що потрапили
до
них
внаслідок
проходження повеней,
будівництво
протиповеневих
водосховищ
і
дамб,
тощо)

місцевий

Виконком

бюджет

Тур'єРеметівської
сільської ради

30,0

Покращення
екологічного
стану водних
об’єктів
сільської ради

1.2

Санітарна
очистка 2021прибережних смуг річок 2023

місцевий

Виконком

бюджет

Тур'єРеметівської
сільської ради

15,0
2.

Охорона і раціональне використання природних
рослинних ресурсів

Ліквідація
2.1 буреломів,
вітровалів

2.2

наслідків
2021сніголамів,
2023

Ліквідація
стихійних 2021сміттєзвалищ
2023

місцевий

Тур'єПокращення
екологічного
Реметівської
5,0
сільської ради стану територій
населених
пунктів
Виконком
місцевий
Тур'єТур'єбюджет
Реметівської
Реметівської
бюджет

20,0

3.

Виконком

сільської ради сільської ради

Озеленення території

Ліквідація
аварійних,
фактурних
дерев
та
сухостою,
кронування 20213.1
дерев,
боротьба
з 2023
бур’янами та амброзією
полинолистою
Придбання посадкового
матеріалу,
саджанців
дерев і квітів, розбивка 20213.2
клумб,
висадка 2023
квітників, кущів, дерев,
газонів
Утримання
зелених
20213.3 насаджень (агротехнічні
2023
заходи)

місцевий

Виконком

бюджет

Тур'єРеметівської
сільської ради

20,0

бюджет

Виконком
Тур'єРеметівської

40,0

сільської ради

місцевий

місцевий
бюджет
10,0

Покращення
благоустрою
територій
населених
пунктів
Тур'єРеметівської
сільської ради

Покращення
екологічного
Виконком
стану територій
Тур'єнаселених
Реметівської пунктів Тур'є-

сільської ради

місцевий
Проведення заходів з
озеленення
території 2021об’єктів
благоустрою, 2023
установ та організацій
3.4 сільської ради

Реметівської
сільської ради

Покращення
екологічного
стану територій
населених
пунктів Тур'єРеметівської
сільської ради

бюджет
25,0

Покращення
благоустрою
територій
населених
Установи та пунктів Тур'єорганізації Реметівської
сільської ради сільської ради

Схеми
3.5 Розробка
санітарного
очищення
населених пунктів Тур'є- 2021Реметівської
сільської 2023
ради

4

місцевий
бюджет
50,0

Раціональне використання, зберігання побутових
відходів та відходів виробництва

Мінімізація
негативного
впливу
на
довкілля,
зменшення
викидів
шкідливих
речовин
в
атмосферне
повітря,
припинення
забруднення
підземних вод
та грунтів

Придбання
баків,
контейнерів
для
2021збирання
4.1 роздільного
2023
твердих
побутових
відходів, сміттєвих урн
Облаштування
контейнерних
20214.2
майданчиків з твердим 2023
покриттям

Виявлення та ліквідація
несанкціонованих
стихійних звалищ, вивіз
2021побутових
4.3 твердих
2023
відходів
з
території
населених
пунктів
сільської ради

5

місцевий
Реалізація
державної
політики
50,0
поводження з
твердими
місцевий
Виконком
побутовими
бюджет
відходами, яка
Тур'єспрямована на
25,0
Реметівської
підвищення
сільської ради ресурсозбереження,
зменшення
місцевий
шкідливого
бюджет
впливу відходів
на навколишнє
25,0
природне
середовище і
здоров’я людей
бюджет

Охорона і раціональне використання земель

5.1 Будівництво,
2021розширення
та 2023
реконструкція
протиерозійних,
гідротехнічних
протикарстових,
берегозакріплювальних,
протизсувних,
протиобвальних,
протилавинних
і
протиселевих споруд, а
також
проведення
заходів з захисту від
підтоплення
і
затоплення, направлених
на запобігання розвитку
небезпечних геологічних

місцевий

Виконком

бюджет

Тур'єРеметівської

30,0

Реалізація
державної
сільської ради
програми
охорони та
раціонального
використання
земель

процесів, усуненню або
зниженню
до
допустимого рівня їх
негативного впливу на
території і об'єкти.
Рекультивація
5.2 порушених земель на
території
місць 2021видалення
твердих 2023
побутових
відходів
(сміттєзвалищ)

6

місцевий
бюджет
30,0

Виконком
Тур'єРеметівської
сільської ради

Екологічна освіта, інформаційне забезпечення, організаційно-масові
заходи

Організація
та
проведення в навчальних
20216.1 закладах сільської ради
занять
з
питань 2023
поводження
з
побутовими відходами

Проведення
освітньої
роботи з питань охорони
20216.2 навколишнього
природного середовища 2023
через засоби масової
інформації

Виконком
сільської
ради, відділ
-

місцевий

Формування
екологічного
світогляду
молоді,
освіти, молоді
покращенню
та
спорту,
екологічного
директори
стану в громаді
закладів освіти

Виконком

бюджет сільської ради

Формування
екологічного
світогляду,
підвищення
екологічної
освіти та
культури
громадян,
оздоровлення
довкілля

Проведення
семінарів,
дитячих
художніх 20216.3 виставок
на 2023 природоохоронну
тематику

Сільський голова

Виконком
Екологічне
сільської
виховання учнів,
ради, відділ
пропаганда
освіти, молоді екологічно
та
спорту, безпечного
директори
способу життя
закладів освіти

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток 2
до Програми
Ресурсне забезпечення Програми
Обсяг
коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
програми

Обсяг
ресурсів,
усього, у
тому числі:
Місцевий
бюджет
Кошти інших
джерел
фінансування

Етапи виконання програми
Орієнтовані обсяги
фінансування
(вартість), тис.грн,
у тому числі;

Усього витрат на
виконання програми
тис.грн

I
2021
250,0

II
2022
65,0

III
2023
60,0

2021-2023
375,0

250,0

65,0

60,0

375,0

0

0

0

0

Паспорт
Програми«Природоохоронні та екологічнізаходина території
Тур'є-Реметівської сільської ради на 2021-2023роки»

1 Ініціатор розроблення програми
2 Дата, номер і назва розпорядчого
документа органу виконавчої
влади про розроблення програми

3

4
5
6
7

8

Тур'є-Реметівська сільська рада
КонституціяУкраїни, ЗакониУкраїни
«Про
охорону
навколишнього
природного
середовища»,
«Про
основні засади (стратегію) державної
екологічної політики України на
період до 2030 року», «Про місцеве
самоврядування в Україні», постанова
Кабінету Міністрів України від 17
вересня 1996 року №1147 іззмінами та
доповненнями «Про затвердження
переліку видів діяльності, що належать
до природоохороннихзаходів»
Розробник програми
Відділ
житлового-комунального
господарства,
транспорту
та
благоустрою сільської ради
Відповідальний
виконавець Виконавчий
комітет
Тур'єпрограми
Реметівської сільської ради
Учасники програми
Тур'є-Реметівська
сільська
рада,
залучені організації та підприємства
Термін реалізації програми
2021-2023рр.
Перелік місцевих бюджетів, які Сільський бюджет
будуть участь у виконанні
програми
Загальний орієнтовний обсяг 375,0тис.грн.
фінансових ресурсів, необхідний
для реалізації програми, всього

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

№ ______

Про затвердження Програми
відпочинку та оздоровлення
дітей на період до 2023 року
З метою удосконалення організації повноцінного відпочинку та
оздоровлення дітей, а також стимулювання діяльності дитячих оздоровчих
закладів, відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок
дітей”, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму відпочинку та оздоровлення дітей на період
до 2023 року (далі - Програма), що додається.
2. Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради
(Цапик В. Й.) забезпечити організаційне виконання заходів Програми.
3. Фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської
ради
(Левко О. В.) при формуванні сільського бюджету на відповідний період
передбачати кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних
можливостей бюджету.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію Тур’є-Реметівської сільської ради з гуманітарних питань та
постійну комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток
до проєкту рішення сьомої сесії восьмого скликання
Тур’є-Реметівської сільської ради від
__________ року

«Про затвердження
Програми відпочинку та оздоровлення дітей на
період до 2023 року»

ПРОГРАМА
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2023 року

ПРОГРАМА
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2023 року

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА

1.

Ініціатор розроблення
Програми

Тур’є-Реметівська сільська рада

2.

Розробник Програми

Відділ освіти, молоді та спорту

3.

Відповідальний виконавець
Програми

Відділ освіти, молоді та спорту

4.

Учасники програми

5.

Терміни реалізації програми

6.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації програми, усього

7.

Основні джерела фінансування
Програми

Відділи Тур’є-Реметівської сільської
ради: фінансовий; освіти, молоді та
спорту; соціального захисту населення
та охорони здоров’я
Протягом 2021-2023 років
450,0 тис.грн.
Сільський бюджет

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_______________ № ______
1. Загальні положення
Затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Тур’єРеметівської сільської ради на період до 2023 року (далі – Програма)
зумовлена необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі
оздоровлення дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для
всебічного розвитку дітей та молоді.
Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є
охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують
особливої соціальної уваги та підтримки.
Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається
тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, що зумовлено негативними
соціально-економічними, екологічними та іншими факторами.
Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил,
запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного
процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації
оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема в період літніх канікул.
Основні поняття, які використовуються:
відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечують
організацію дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій
дитячого організму, сприяють розвитку духовності та соціальної активності
дітей і здійснюються в дитячому закладі оздоровлення та відпочинку
протягом відпочинкової зміни;
оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного,
медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення
та зміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в
дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни;
послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального,
виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються
дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення
та поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини;
відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля
дітей з дотриманням періоду активного та пасивного відпочинку, організацію

раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами
проживання;
оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина
отримує послуги з оздоровлення та відпочинку;
відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі
оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів;
табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово
утворений у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я,
фізичної культури та спорту, в якому забезпечується належний догляд за
дітьми, виховний процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих
здібностей та інтересів, в якому діти перебувають протягом дня, але не
менше 6 годин.
2. Мета і основні завдання Програми
Головною метою виконання Програми є забезпечення повноцінного
оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої,
культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи,
якісного медичного обслуговування й харчування, забезпечення державних
гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, а також
максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та
відпочинку.
Основні завдання Програми:
створення належних умов для оздоровлення та повноцінного
відпочинку дітей;
збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами
відпочинку та оздоровлення;
покращення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку;
- консолідація зусиль та співробітництво органів місцевого
самоврядування, профспілкових організацій, підприємств, установ стосовно
питань організації оздоровлення та відпочинку дітей;
- оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо
оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді протягом літнього
періоду 2021-2023 років;
- забезпечення доступності та якості оздоровчих послуг для різних
категорій дитячого населення;
- удосконалення мережі закладів оздоровлення та відпочинку;

- сприяння організації оздоровлення та відпочинку за кордоном;
- інформаційне та рекламне забезпечення оздоровлення та відпочинку
дітей протягом літнього періоду 2021-2023 років.
3. Фінансове забезпечення Програми
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського
бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством
України.
Рік

Орієнтовний обсяг виділених коштів на
оздоровлення, тис. грн..

2021

50,0

2022

200,0

2023

200,0

Усього витрат

450,0

4. Очікувані результати виконання Програми
У результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення
кількості дітей, учнівської молоді, яким надаються послуги з оздоровлення
та відпочинку.
Виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з
оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, а саме: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського
піклування; діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до
пункту 19 частини першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів
війни, гарантії їх соціального захисту”; діти, один із батьків яких загинув
(пропав безвісти) у районі проведення антитерористичних операцій,
здійснення заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і
стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та
Луганській областях, бойових дій чи збройних конфліктів або помер
внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій, здійснення заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій чи
збройних конфліктів, а також внаслідок захворювання, одержаного у період
участі в антитерористичній операції, у здійсненні заходів із забезпечення
національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії
Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях; діти, один із

батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або
помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових
акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньо
переміщені особи; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які
проживають в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній
прийомній сім’ї; діти, взяті на облік службами у справах дітей як такі, що
перебувають у складних життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які
постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали
внаслідок стихійного лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з
багатодітних сімей; діти з малозабезпечених сімей; діти, батьки яких
загинули від нещасного випадку на виробництві або під час виконання
службових обов’язків, у тому числі діти журналістів, які загинули під час
виконання службових обов’язків; діти, одному з батьків яких встановлено
інвалідність I або II групи; діти, які перебувають на диспансерному обліку;
талановиті та обдаровані діти - переможці міжнародних, всеукраїнських,
обласних, міських, районних олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань,
спартакіад, відмінники навчання, лідери дитячих громадських організацій;
діти - учасники дитячих творчих колективів та спортивних команд; діти
працівників агропромислового комплексу та соціальної сфери села.
Також очікується поліпшення якості та доступності послуг з
оздоровлення та відпочинку, збереження мережі дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку, підвищення рівня їх матеріально-технічного
забезпечення.

Основні заходи щодо реалізації Програми

Строк
Перелік
заходів
Програми
№
викоз/п
нання
заходу
1
2
3
1. Організаційно-методичне забезпечення
1.1. Розробка та видання
інформаційно-методичних
посібників з питань оздоровлення та відпочинку дітей
1.2. Організація та проведення
семінару для керівників дитячих
закладів оздоровлення та
відпочинку

2.

Виконавці

Джерела
фінансування
(бюджет)

Орієнтовані
обсяги
фінансування
(тис. грн.),

Очікуваний результат

4

5

6

7

20212023
роки

Відділ освіти,
молоді та
спорту Тур’єРеметівської
сільської ради

Сільський
бюджет

-

Забезпечення матеріалами
директорів закладів освіти,
керівників дитячих закладів
оздоровлення та відпочинку

травень
20212023
років

Відділ освіти,
молоді та
спорту Тур’єРеметівської
сільської ради

Не потребує
фінансування

-

Створення належних умовдля
освітньої, культурно- виховної,
фізкультурно - оздоровчої
роботи, організація якісного
медичного обслуговуванняі
харчування

Поширення інформації про оздоровчі послуги, що надаються дитячими закладами оздоровлення та відпочинку

2.1. Висвітлення у засобах масової
інформації заходів з підготовки
та проведення літньої
оздоровчої кампанії

20212023
роки

Відділ освіти,
молоді та
спорту Тур’єРеметівської
сільської ради

Не потребує
фінансування

-

Підвищення престижу
дитячих закладів оздоровлення та відпочинку,
надання інформації про
можливостіоздоровлення
дітей, збільшення відсотка
оздоровлених дітей на
території Тур’є-Реметівської
сільської ради

3.

Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів

3.1. Забезпечення роботи таборів з
денним перебуванням дітей на базі
загальноосвітніх та позашкільних
закладів освіти (харчування дітей)

Щорічно

Відділ освіти,
молоді та
спорту Тур’єРеметівської
сільської ради

Сільський
бюджет

3.2. Забезпечення роботи сезонного
дитячого закладу оздоровлення та
відпочинку «Туряночка»
Першочергово забезпечити
оздоровленням та відпочинком дітей,
які потребують особливої соціальної
уваги та підтримки, а саме:
з 100% оплатою путівок – дітейВідділ освіти,
Сільський
сирітта дітей, позбавлених
Щорічно
молоді та
бюджет
батьківського
спорту Тур’єпіклування; дітей, один із батьків яких
Реметівської
загинув (пропав безвісти) у районі
сільської ради
проведення антитерористичних
операцій, або помер внаслідок
поранення, контузії чи каліцтва,
одержаних у районі проведення
антитерористичних операцій;
з 80% оплатою путівок – решта
категорій дітей
4.
Здійснення контролю щодо умов
Травень- Відділ освіти,
Не потребує
перебування дітей в закладах
серпень молоді та
фінансування
оздоровлення та відпочинку
2021спорту Тур’є2023
Реметівської
років
сільської ради,
Держпродспоживслужба, ДСНС (за
згодою)

Забезпечення роботи
закладів щорічно, відпочинок
дітей, у т.ч.дітей, що
потребують особливої уваги
та підтримки

Забезпечення роботи
закладу щорічно,
оздоровлення дітей, що
потребують особливої
уваги та підтримки

-

Забезпечення безпечних
умов перебування дітей у
дитячих закладах
оздоровлення та
відпочинку, надання
методичної та практичної
допомоги працівникам цих
закладів

5.

6.

Залучення коштів підприємств,
2021Відділ освіти,
установ та організацій усіх форм
2023
молоді та
власності, благодійних та релігійних
роки
спорту Тур’єорганізацій, профспілок, добровільних
Реметівської
внесків, юридичних і фізичних осіб
сільської ради
Організація змістовного оздоровлення і відпочинку дітей

6.1. Забезпечити впровадження системи
національного-патріотичного
виховання та козацького вишколу в
дитячих закладах оздоровлення та
Відпочинку
6.2. Організація та проведення в дитячих
закладах оздоровлення та відпочинку
культурно-масових, розважальних
заходів, туристичних та екскурсійних
поїздок для ознайомлення з історикокультурними об’єктами області,
відвідування музеїв, театрів
7.
Забезпечення безпечного перевезення
дітей до місць відпочинку і у
зворотному напрямі, посилення
персональної відповідальності
керівників і працівників дитячих
оздоровчих закладів за життя та
здоров’я дітей під час перебування їх
у зазначених закладах, дотримання
санітарних, протипожежних правил,
охорони праці та безпеки
життєдіяльності
Всього:

20212023
роки
Травеньсерпень
20212023
років
Травеньсерпень
20212023
років

За рахунок
коштів, не
заборонених
законодавством

-

Забезпечення оздоровчими
послугами дітей, що
потребують особливої
уваги та підтримки

Відділ освіти,
молоді та
спорту Тур’єРеметівської
сільської ради
Відділ освіти,
молоді та спорту
Тур’єРеметівської
сільської ради

Не потребує
фінансування

-

Формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави

Не потребує
фінансування

-

Формування духовно
розвинутої особистості,
патріота своєї держави,
пропагування історичного
надбання українського
народу

Відділ освіти,
молоді та
спорту Тур’єРеметівської
сільської ради,
керівники закладів
оздоровлення та
відпочинку

Не потребує
фінансування

-

Забезпечення безпечного
перебування дітей в
дитячих закладах
оздоровлення та відпочинку

Примітка: обсяги фінансування програми уточнюються під час формування або уточнення бюджету на відповідний рік.

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження Програми організації
суспільно корисних робіт для порушників,
на яких судом накладено адміністративне
стягнення у вигляді виконання суспільнокорисних робіт у населених пунктах
Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки

Відповідно до статей 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про
адміністративні правопорушення, статей 26, 38, 59 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання Закону
України «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів»,
керуючись статтею 25, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму організації суспільно-корисних робіт для
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
виконання суспільно-корисних робіт у населених пунктах Тур’є-Реметівської
сільської ради на 2021-2022 роки (додається).
2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку, звітності та господарської
діяльності Тур’є-Реметівської сільської ради (Левко О.В.) передбачити кошти
на фінансування зазначеної Програми, виходячи з наявних бюджетних
можливостей.
3. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, забезпечити
організацію виконання Програми в межах фінансових можливостей місцевого
бюджету.
4. Встановити, що обсяг видатків на виконання заходів Програми
визначається рішенням сесії Тур’є-Реметівської сільської ради про сільський
бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей.

5. Рекомендувати підприємствам та організаціям комунальної власності
Тур’є-Реметівської сільської ради та іншим роботодавцям установ,
підприємств, організацій, які розміщені на території населених пунктів Тур’єРеметівської сільської ради взяти активну участь в організації суспільнокорисних робіт.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування
соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та
заступника сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради
Володимира Короля.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ПАСПОРТ
Програми організації суспільно-корисних робіт
для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення
у вигляді виконання суспільно-корисних робіт
у населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради
на 2021-2022 роки
1. Ініціатор розроблення
Програми
2. Дата, номер і назва
законодавчих
документів
щодо
формування Програми

3.
4.
5.

6.
7.

8.

9.

Тур’є-Реметівська сільська рада

Закон України від 07.12.2017 року №2234VIII «Про внесення змін до деяких
законодавчих
актів
України
щодо
посилення захисту прав дитини на належне
утримання шляхом вдосконалення порядку
примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів», Кодексу України про
адміністративні правопорушення
Розробник Програми
Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської
сільської ради
Відповідальний
Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської
виконавець Програми
сільської ради
Учасники Програми
Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської
сільської ради, організації та установи
комунальної власності
Термін
реалізації 2021 – 2022 роки
Програми
Перелік
місцевих Кошти сільського бюджету
бюджетів, які беруть
участь у виконанні
Програми
Загальний
обсяг В межах фінансових можливостей
фінансових
ресурсів,
необхідних
для
реалізації Програми
Основні
джерела Кошти місцевого бюджету, інші джерела не
фінансування
заборонені законодавством

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
______________ № _______
Програма організації суспільно-корисних робіт
для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення
у вигляді виконання суспільно-корисних робіт
у населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради
на 2021-2022 роки
І. Загальна характеристика Програми
Програма розроблена відповідно до статей 26, 38, 59 ЗаконуУкраїни
«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 07.12.2017 року
№ 2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо
посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення
порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», на
виконання статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення в інтересах захисту прав дітей на утримання організовуються
оплачувані суспільно-корисні роботи для осіб, на яких судом призначено
стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт. Ці роботи є видом
оплачуваних суспільно-корисних робіт, які організовуються для реалізації
державної політики захисту прав та інтересів дітей на належне утримання та
примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів.
За порушення вимог вищезазначених законодавчих актів України
передбачено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільнокорисних робіт особою, яка вчинила адміністративне правопорушення.
Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для
порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
суспільно-корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету
та інших, не заборонених законодавством джерел.
У зв’язку з цим, є необхідність в прийнятті Програми організації
суспільно-корисних робіт, для порушників, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, в
якій затвердити види суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів,
підприємств, установ і організацій, на яких проводитимуться оплачувані
суспільно корисні роботи за рахунок фінансування коштів сільського бюджету.
ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма
2.1. З метою реалізації у 2021-2022 роках норм Закону України від
07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів
України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом
вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати
аліментів», необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових документів, а
саме:
1. Статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про адміністративні
правопорушення.
2. Договору про спільну діяльність з організації оплачуваних суспільнокорисних робіт між Тур’є-Реметівською сільською радою та підприємствами,

установами та організаціями, на яких порушники відпрацьовуватимуть
суспільно-корисні роботи.
3. Договору про відпрацювання суспільно-корисних робіт між Тур’єРеметівською сільською радою та порушником.
2.2. Програма передбачає забезпечення виконання норм та вимог
вищевказаних законодавчих актів при відпрацюванні порушниками суспільно
корисних робіт за направленням Перечинськогого районного сектору філії ДУ
«Центру пробації» в Закарпатській області з питань виконання кримінальних
покарань.
ІІІ. Мета Програми
3.1. Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної
політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання
шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів.
ІV. Шляхи і способи розв’язання проблем
4.1. Шляхами і способами розв’язання проблем є:
1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення
у вигляді суспільно-корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі
сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей;
2) ведення обліку осіб (порушників) направлених Перечинським
районним сектором філії ДУ «Центру пробації» в Закарпатській області з
питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції на
відбування покарання у вигляді суспільно-корисних робіт;
3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та
іншими засобами праці для проведення суспільно-корисних робіт.
4.2. Перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується
проведення суспільно корисних робіт:
- установи комунальної власності територіальної громади.
4.3. Перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт:
- ліквідація стихійних сміттєзвалищ;
- благоустрій територій населених пунктів;
- прочистка потоків, канав, кюветів, мостів, труб від сміття;
- розпилювання та коління дров;
- некваліфіковані роботи;
- допоміжні ремонтні роботи в установах комунальної власності
територіальної громади.
4.4. Підприємства, установи і організації, на яких планується проведення
суспільно корисних робіт:
1) укладають тимчасові цивільно-правові угоди для організації суспільнокорисних робіт;
2) укладають договори з Тур’є-Реметівською сільською радою про
організацію та проведення суспільно корисних робіт;
3) надають перелік видів суспільно- корисних робіт;

4) укладають з направленими особами, на відпрацювання суспільнокорисних робіт, тимчасові трудові договори на участь в суспільно-корисних
роботах;
5) інформують порушників про умови, режим роботи, оплату праці на
підприємстві, в організації, установі;
6) здійснюють облік відпрацювання робочого часу порушником;
7) оформляють звітну документацію на оплату праці порушників,
зайнятих на суспільно-корисних роботах, та перерахування заробітку або
частки заробітку, відповідно до діючого законодавства, на відповідний рахунок
органу державної виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати
аліментів.
V. Завдання та заходи Програми
Виконавець
Джерело
Обсяги
фінансування фінансування

№ Назва заходу
з/
п
1. Укладання
договорів з
підприємствами,
установами,
організаціями, не
прямого
підпорядкування,
про організацію та
проведення
суспільно-корисних
робіт
2. Підписання
тимчасових угод
підприємствами,
установами і
організаціями з
Тур’є-Реметівською
сільською радою
про організацію та
проведення
суспільно корисних
робіт для
порушників
3. Підготовка
розпорядчих
документів на
направлення
порушників на
суспільно-корисні
роботи (за
погодженням з
органом
центрального
органу виконавчої

Відділ
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Виконавчий
Не потребує
комітет сільської фінансування
ради

Не потребує
фінансування

Відділ
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності

Виконавчий
Не потребує
комітет сільської фінансування
ради

Не потребує
фінансування

4.

5.

6.

7.

влади, що реалізує
державну політику
у сфері виконання
кримінальних
покарань) згідно
переліку об’єктів,
на яких порушники
виконують
суспільно-корисні
роботи та видів
таких робіт)
Повідомлення
Перечинського
районного сектору
філії ДУ «Центр
пробації» в
Закарпатській
області про
ухилення
порушника від
виконання
суспільно-корисних
робіт
Інформування
порушників про
умови, режим
роботи, оплату
праці на
підприємстві, в
організації, установі
Здійснення
контролю за
виконанням
порушниками
призначених їм
робіт
Повідомлення
Перечинського
районного сектору
філії ДУ «Центр
пробації» в
Закарпатській
області про
виконання
кримінальних
покарань, про

Виконавчий
Не потребує
комітет сільської фінансування
ради

Не потребує
фінансування

Староста
відповідного
населеного
пункту

Виконавчий
Не потребує
комітет сільської фінансування
ради
Староста
відповідного
населеного
пункту
Виконавчий
Не потребує
комітет сільської фінансування
ради
Староста
відповідного
населеного
пункту
Виконавчий
Не потребує
комітет сільської фінансування
ради
Староста
відповідного
населеного
пункту

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

Не потребує
фінансування

8.

9.

кількість
відпрацьованих
годин порушником
Фінансування
суспільно-корисних
робіт, нарахування
з/плати порушнику
за виконання
суспільно-корисних
робіт та
перерахування її на
відповідний
рахунок органу
державної
виконавчої служби
для погашення
заборгованості зі
сплати аліментів
Здійснення
матеріального
забезпечення
виконання
суспільно-корисних
робіт

10 Здійснення
компенсації витрат
роботодавцям, на
проведення
суспільно-корисних
робіт порушниками
за рахунок коштів
сільського бюджету
згідно з поданими
розрахунками
(кошторисом,
табелем обліку
кількості
відпрацьованих
порушником годин)
в частині оплати
праці порушнику.

Виконавчий
Місцевий
комітет сільської бюджет
ради

В межах
фінансових
можливостей

Відділ
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності

Виконавчий
Місцевий
комітет сільської бюджет
ради

В межах
фінансових
можливостей

Відділ
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності
Виконавчий
Місцевий
комітет сільської бюджет
ради
Відділ
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності

VІ. Ресурсне забезпечення Програми

В межах
фінансових
можливостей

6.1. Фінансування суспільно-корисних робіт проводиться за рахунок
коштів сільського бюджету згідно з кошторисом витрат на оплату праці осіб та
інших не заборонених законодавством джерел.
6.2. Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на організацію
оплачуваних суспільно- корисних робіт, для порушників на яких судом
накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт є:
1) кількість осіб, порушників направлених на суспільно корисні роботи
Перечинським районним сектором філії ДУ «Центру пробації» в Закарпатській
області з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства
юстиції;
2) перелік об’єктів, підприємств, установ та організацій на яких
планується проведення суспільно-корисних робіт, для осіб (порушників) на
яких судом накладено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних
робіт, за рахунок фінансування з сільського бюджету;
3) перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт, для осіб на яких
судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт на
території населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради.
4) обліку, розрахунків, кошторису витрат на оплату праці за виконання
суспільно-корисних робіт;
5) нарахування оплати праці порушнику за виконання суспільно-корисних
робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої
служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів.
Обсяг коштів, які
пропонується
залучити на
виконання
Програми
Обсяг ресурсів
усього,
тис. грн.
Бюджет сільської
ради тис. грн

Всього
витрат на
виконання
Програми,
тис. грн.
В межах
фінансових
можливостей

2021

2022

В межах
фінансових
можливостей

В межах
фінансових
можливостей

В межах
фінансових
можливостей

В межах
фінансових
можливостей

В межах
фінансових
можливостей

-

-

-

Інші джерела
Термін дії Програми – два роки (2021 - 2022 роки).
VІІ. Використання коштів
7.1. Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з
сільського бюджету в межах фінансових можливостей, а саме:
1) нарахування та оплата праці за виконання оплачуваних суспільнокорисних робіт, особам направленим на відбування адміністративного
стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт;

2) перерахування плати на відповідний рахунок органу державної
виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати
аліментів;
3) витрати на придбання інвентаря та інших засобів для організації
виконання суспільно-корисних робіт.
7.2. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами
(завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і
заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може
забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав та
інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів боржниками
(порушниками) на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді
суспільно-корисних робіт.
VІІІ. Очікувані результати
8.1. Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо
виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільнокорисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового
стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками.
ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми
9.1. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми
організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено
адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт у
населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки
покладається на виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради.

Секретар сільської ради

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про відмову Квартирно-експлуатаційному відділу м. Мукачеве
щодо надання пільги зі сплати
земельного податку на 2022 рік
07557000000
(код бюджету)

Розглянувши
звернення
Квартирно-експлуатаційного
відділу
м. Мукачеве щодо надання пільги зі сплати земельного податку на земельні
ділянки, відповідно до статті 30 Податкового кодексу України, статті 206
Земельного кодексу України, підпункту 12.3.7 статті 12 Податкового кодексу
України від 02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, керуючись
статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити Квартирно-експлуатаційного відділу м. Мукачеве у наданні
пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік, у зв’язку з тим, що не
дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та
зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних
осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісіюсільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку, підприємництва та комунальної власності.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження звіту про виконання
бюджету Тур’є-Реметівської сільської
територіальної громади за І півріччя
2021 року
07557000000
(код бюджету)

Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в
Україні", керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши
звіт по виконанню бюджету сільської територіальної громади за І півріччя 2021
року, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити звіт по виконанню бюджету сільської територіальної
громади за І півріччя 2021 року згідно додатків 1, 2 (додатки додаються).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку, підприємництва та комунальної власності .

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток № 1

ЗВІТ
про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради
по загальному фонду на ІІ квартал 2021 року
ДОХОДИ:
Уточнений
план за
ІІ квартал
11 341 700,00
7 728 000,00

14 249 580,37
9 443 206,28

125,64
122,19

7 728 000,00
7 710 000,00

9 443 206,28
8 883 388,59

122,19
115,22

18 000,00

520 541,71

2 891,90

0,00

39 275,98

0,00

120 000,00

448 198,73

373,50

120 000,00

448 071,54

373,39

20 000,00

123 330,25

616,65

100 000,00

324 741,29

324,74

0,00

127,19

0,00

0,00

127,19

0,00

Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання
роздрібної торгівлі підакцизних товарів

342 400,00
342 400,00

414 694,00
414 694,00

121,11
121,11

342 400,00

414 694,00

121,11

Місцеві податки та збори, що сплачуються
(перераховуються) згідно з Податковим кодексом
України
Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів
житлової нерухомості
Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

3 151 300,00

3 943 481,36

125,14

1 140 800,00
59 250,00

1 617 806,85
80 913,06

141,81
136,56

60 000,00

22 088,94

36,81

37 320,00

39 375,76

105,51

ККД

ВИД ДОХОДІВ

10000000
11000000

Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на
збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді
заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника податку інших
ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними
особами за результатами річного декларування
Рентна плата та плата за використання інших природних
ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного
користування
Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів
(крім рентної плати за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок
головного користування)
Рентна плата за користування надрами
загальнодержавного значення
Рентна плата за користування надрами для видобування
інших корисних копалин загальнодержавного значення

11010000
11010100

11010400

11010500
13000000
13010000
13010100

13010200

13030000
13030100
14000000
14040000
14040000
18000000

18010000
18010100

18010200

18010300

Факт

% викон.

18010400

18010500
18010600
18010700
18010900
18030000
18030100
18030200
18050000
18050300
18050400
18050500

20000000
21000000
21080000
21081100
21081500

22000000
22010000
22012500
22012600
22080000

22080400

22090000
22090100

24000000
24060000
24060300
40000000
41000000
41020000
41020100
41030000
41033900
41034500

41040000
41040200

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості
Земельний податок з юридичних осіб
Орендна плата з юридичних осіб
Земельний податок з фізичних осіб
Орендна плата з фізичних осіб
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними особами
Туристичний збір, сплачений фізичними особами
Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб
Єдиний податок з фізичних осіб
Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників,
у яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за
попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує
75 відсотків`
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької діяльності
Інші надходження
Адміністративні штрафи та інші санкції
Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення
законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних
напоїв та тютюнових виробів
Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності
Плата за надання адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних послуг
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав
на нерухоме майно та їх обтяжень
Надходження від орендної плати за користування
цілісним майновим комплексом та іншим державним
майном
Надходження від орендної плати за користування майновим
комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній
власності
Державне мито
Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та
оформлення документів, у тому числі за оформлення
документів на спадщину і дарування
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Інші надходження
Офіційні трансферти
Від органів державного управління
Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам
Базова дотація
Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на
здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку
окремих територій
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам
Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з
державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та
охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з
державного бюджету

123 000,00

267 510,25

217,49

521 300,00
146 000,00
28 450,00
165 480,00
174 500,00
174 000,00
500,00
1 836 000,00
96 000,00
1 740 000,00
0,00

908 162,92
158 382,10
9 325,13
132 048,69
190 641,00
182 282,00
8 359,00
2 135 033,51
94 854,42
2 037 309,09
2 870,00

174,21
108,48
32,78
79,80
109,25
104,76
1 671,80
116,29
98,81
117,09
0,00

112 200,00
0,00
0,00
0,00
0,00

130 100,53
30 053,00
30 053,00
6 984,00
23 069,00

115,95
0,00
0,00
0,00
0,00

104 700,00

99 922,53

95,44

27 000,00
15 000,00
12 000,00

31 871,68
5 789,64
26 082,04

118,04
38,60
217,35

77 400,00

67 988,24

87,84

77 400,00

67 988,24

87,84

300,00
300,00

62,61
62,61

20,87
20,87

7 500,00
7 500,00
7 500,00
57 507 500,00
57 507 500,00
13 298 400,00
13 298 400,00
42 222 500,00
41 327 500,00

125,00
125,00
125,00
57 507 500,00
57 507 500,00
13 298 400,00
13 298 400,00
42 222 500,00
41 327 500,00

1,67
1,67
1,67
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00
100,00

895 000,00

895 000,00

100,00

1 599 600,00
1 599 600,00

1 599 600,00
1 599 600,00

100,00
100,00

41050000

Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам

387 000,00

387 000,00

100,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки
окремих закладів та заходів у системі охорони здоров`я за
рахунок відповідної субвенції з державного бюджету
Усього ( без урахування трансфертів)
Усього

102 800,00

102 800,00

100,00

284 200,00

284 200,00

100,00

11 453 900,00
68 961 400,00

14 379 680,90
71 887 180,90

125,54
104,24

41055000

ВИДАТКИ:
КОД
01
06
08
10
37

Установа
Тур'я-Реметiвська сiльська рада Перечинського
району Закарпатської областi
Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської
сільської ради
Відділ соціального захисту населення та охорони
здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської
сільської ради
Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської
ради

РАЗОМ

Секретар сільської ради

План на ІІ квартал
2021 року

Фактично
освоєно

5472500,00

5041526,24

64588486,22

60355058,98

2652161,00

2266329,20

3653100,00

2608905,41

268400,00

136039,48

76634647,22

70407859,31

Додаток № 2

ЗВІТ
про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради
по спеціальному фонду на ІІ квартал 2021 року

ДОХОДИ:
07557000000 - Бюджет отг с. Тур`ї Ремети
ККД

Вид доходу

10000000
19000000
19010000
19010100

Податкові надходження
Інші податки та збори
Екологічний податок
Екологічний податок, який справляється за викиди в
атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними
джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне
повітря двоокису вуглецю)

19010200

Надходження від скидів забруднюючих речовин
безпосередньо у водні об`єкти
Надходження від розміщення відходів у спеціально
відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім
розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини

19010300

Уточнений план
за ІІ квартал
0,00
0,00
0,00
0,00

1 477,65
1 477,65
1 477,65
571,00

%
викон.
0,00
0,00
0,00
0,00

0,00

468,92

0,00

0,00

437,73

0,00

Факт

20000000
24000000
24060000
24062100

Неподаткові надходження
Інші неподаткові надходження
Інші надходження
Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням
законодавства про охорону навколишнього природного
середовища внаслідок господарської та іншої діяльності

512 600,00
0,00
0,00
0,00

997 778,60
3 645,74
3 645,74
3 645,74

194,65
0,00
0,00
0,00

25000000
25010000

Власні надходження бюджетних установ
Надходження від плати за послуги, що надаються
бюджетними установами згідно із законодавством
Плата за послуги, що надаються бюджетними установами
згідно з їх основною діяльністю

512 600,00
512 600,00

994 132,86
369 061,50

193,94
72,00

512 600,00

369 061,50

72,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

625 071,36
625 071,36
18 300,00
18 300,00
18 300,00
18 300,00

0,00
0,00
0,00
0,00
0,00
0,00

512 600,00
512 600,00

1 017 556,25
1 017 556,25

198,51
198,51

25010100
25020000
25020100
30000000
33000000
33010000
33010100

Інші джерела власних надходжень бюджетних установ
Благодійні внески, гранти та дарунки
Доходи від операцій з капіталом
Кошти від продажу землі і нематеріальних активів
Кошти від продажу землі
Кошти від продажу земельних ділянок
несільськогосподарського призначення, що перебувають у
державній або комунальній власності, та земельних ділянок,
які знаходяться на території Автономної Республіки Крим
Усього ( без урахування трансфертів)
Усього

ВИДАТКИ:
КОД
01

Установа
Тур'я-Реметiвська сiльська рада Перечинського району
Закарпатської областi

План на
ІІ квартал 2021
року
1261913,53

Фактично
освоєно
119359,60

10

Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської
ради
Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я
Тур'є-Реметівської сільської ради
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради

37

Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради

06
08

РАЗОМ

Секретар сільської ради

6658281,15

638699,00

0,00
92000,00

61979,60

20000,00

20000,00

8032194,68

840038,20

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії
сільської ради від 24 грудня 2020 року
«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської
територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами від 25 березня, 27 квітня 2021 року)
07557000000
(код бюджету)

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України, на
виконання розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. №
468-р, враховуючи висновок фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської
ради від 02.03.2021 року та звіт про виконання бюджету Тур’є-Реметівської
сільської територіальної громади на І півріччя 2021, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік:
доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до цього
рішення;
видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними
розпорядниками коштів (в межах змін загального обсягу видатків), згідно з
додатком 3.1 до цього рішення;
профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади
згідно з додатком 2 до цього рішення;
дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади
згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету
сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками
коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення.

3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних
виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 до цього рішення.
4. Затвердити зміни до кредитування бюджету сільської територіальної
громади 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. 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 6 до
цього рішення.
7. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з
додатком 7 до цього рішення.
8. Додатки 1 – 7, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною.
9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного розвитку,
підприємництва та комунальної власності .

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток 1
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від __ липня 2021 року №___

Зміни до обсягу Доходів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік
07557000000
код бюджету
( грн)
Спеціальний фонд
Найменування згідно
з Класифікацією доходів бюджету

Код

1
10000000
11000000
11010000
11010100

11010400

11010500
13000000
13010000
13010100

13010200

14000000
14040000

2
Податкові надходження
Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості
Податок та збір на доходи фізичних осіб
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника
податку у вигляді заробітної плати
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
податковими агентами, із доходів платника
податку інших ніж заробітна плата
Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується
фізочними особами за результатами річного
декларування
Рентна плата та плата за використання інших
природних ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування
Рентна плата за спеціальне використання лісових
ресурсів (крім рентної плати за спеціальне
використання лісових ресурсів в частині деревини,
заготовленої в порядку рубок головного
користування)
Внутрішні податки на товари та послуги
Акцизний податок з реалізації суб`єктами
господарювання роздрібної торгівлі підакцизних
товарів

Усього

Загальний фонд

3

4

2,320,100

у тому числі
бюджет
розвитку

усього

5

2,320,100

6
0

0

1,700,100

1,700,100

0

0

1,700,100

1,700,100

0

0

1,161,100

1,161,100

0

0

500,000

500,000

0

0

39,000

39,000

200,000

200,000

0

0

200,000

200,000

0

0

80,000

80,000

0

0

120,000

120,000

0

0

70,000

70,000

0

0

70,000

70,000

0

0

18000000
18010000

Місцеві податки
Податок на майно

350,000
100,000

350,000
100,000

0
0

0
0

18010400

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної
ділянки, сплачений юридичними особами, які є
власниками об`єктів нежитлової нерухомості

100,000

100,000

0

0

18050000
18050300

Єдиний податок
Єдиний податок з юридичних осіб

250,000
250,000

250,000
250,000

0
0

0
0

20000000

Неподаткові надходження

29,900

29,900

0

0

21000000

Доходи від власності та підприємницької
діяльності

29,900

29,900

21080000

Інші надходження

29,900

29,900

21081100

Адміністративні штрафи та санкції

6,900

6,900

0

0

21081500

Адміністративні штрафи та санкції за порушення
законодавства у сфері виробнцтва та обігу
алкогольних напоїв та тютюнових виробів

23,000

23,000

Усього доходів (без урахування трансфертів)

2,350,000

2,350,000

0

0

40000000

Офіційні трансферти

2,486,509

2,486,509

41000000

Від органів державного управління
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим
бюджетам
Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

2,486,509

2,486,509

200,000

0

2,486,509

2,486,509

200,000

0

1,696,909

1,696,909

789,600

789,600

0

0

0

0

200,000

200,000

4,836,509

4,836,509

200,000

200,000

41050000
41034500

41037200

Субвенція з державного бюджету місцевим
бюджетам на забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти "Нова
українська школа"

41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

Х

Разом доходів

Секретар сільської ради

0

Додаток 1
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від __ липня 2021 року №___

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік
07557000000
код бюджету
(грн)

Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно з Класифікацією
фінансування бюджету

Усього

2

3

1

Загальний
фонд
4

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

5

6

Фінансування за типом кредитора
200000 Внутрішнє фінансування

995040.00

-2350009.00

3345049.00

3245049.00

995040.00

-2350009.00

3345049.00

3245049.00

995040.00

895040.00

100000.00

-3245049.00

3245049.00

3245049.00

995040.00

-2350009.00

3345049.00

3245049.00

600000 Фінансування за активними операціями

995040.00

-2350009.00

3345049.00

3245049.00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів

995040.00

-2350009.00

3345049.00

3245049.00

602100 На початок періоду

995040.00

895040.00

100000.00

-3245049.00

3245049.00

3245049.00

-2350009.00

3345049.00

3245049.00

208000

Фінансування за рахунок зміни залишків
коштів бюджетів

208100 На початок періоду
Кошти, що передаються із загального
208400 фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
Х

Загальне фінансування

Фінансування за типом боргового зобов'язання

Кошти, що передаються із загального
602400 фонду бюджету до бюджету розвитку
(спеціального фонду)
Х

Загальне фінансування

995040.00

Секретар сільської ради

1

Додаток 3
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від __ липня 2021 року №___
(пункт 2)
Розподіл видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік (із змінами)
07557000000
код бюджету
(грн)
Загальний фонд
Код
Найменування головного розпорядника
Програмної
коштів місцевого бюджету /
класифікації Код
Код
відповідального виконавця,
видатків та ТПКВК ФКВ найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
кредитуванн МБ
МБ
класифікацією видатків та
я місцевого
кредитування місцевого бюджету
бюджету
3

Спеціальний фонд
з них

з них

усього

видатки
споживання

5

6

оплата
праці

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому
числі бюджет
розвитку

7

8

9

10

11

видатки
оплат комунальні
споживання
а
послуги та
праці енергоносії

16

0100000

01

Сільська рада (головний розпорядник)

9,851,000.00

9,851,000.00

6,378,100.00

764,700.00

1,616,913.53

1,516,913.53

100,000.00

1,516,913.53

11,467,913.53

0110000

01

Сільська рада (відповідальний
виконавець)

9,851,000.00

9,851,000.00

6,378,100.00

764,700.00

1,616,913.53

1,516,913.53

100,000.00

1,516,913.53

11,467,913.53

0110150

0150

Організаційне, інформаційноаналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради,
0111 районної ради, районної у місті ради (у
разі її створення), міської, селищної,
сільської рад

8,796,000.00

8,796,000.00

6,366,100.00

174,700.00

0113210

3210

1050 робіт

15,000.00

15,000.00

12,000.00

0113242

3242

Інші заходи у сфері соціального
1090 захисту і соціального забезпечення

42,000.00

42,000.00

42,000.00

0114082

4082

0829 мистецтва

25,000.00

25,000.00

25,000.00

0116030

6030

0620 пунктів

860,000.00

860,000.00

0116090

6090

0620 комунального господарства

38,000.00

38,000.00

38,000.00

0117150

7150

0422 Реалізація програм у галузі лісового

25,000.00

25,000.00

25,000.00

Інші заходи в галузі культури і
Організація благоустрою населених
Інша діяльність у сфері житлово-

14

15

2

Організація проведення громадськиз

13

Разом

1

4

12

видатки
розвитку

8,796,000.00

15,000.00

590,000.00

860,000.00

господарства і мисливства

0117367

7367

Виконання інвестиційних проектів в
рамках реалізації заходів спрямованих

0490 на розвиток системи охорони здоров'я

1,173,283.53

1,173,283.53

1,173,283.53

1,173,283.53

200,000.00

200,000.00

200,000.00

200,000.00

у сільській місцевості

0117368

7368

Виконання інвестиційних проектів за

0490 рахунок субвенцій з інших бюджетів

1

Загальний фонд
Код
Найменування головного розпорядника
Програмної
коштів місцевого бюджету /
класифікації Код
Код
відповідального виконавця,
видатків та ТПКВК ФКВ найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
кредитуванн МБ
МБ
класифікацією видатків та
я місцевого
кредитування місцевого бюджету
бюджету

0117461

7461

утриманнчя та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої

0456 інфраструктури зарахунок коштів

Спеціальний фонд
з них

усього

50,000.00

видатки
споживання

оплата
праці

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

50,000.00

видатки
розвитку

усього

143,630.00

у тому
числі бюджет
розвитку

видатки
оплат комунальні
споживання
послуги та
а
праці енергоносії

143,630.00

видатки
розвитку

Разом

143,630.00

193,630.00

місцевого бюджету

Природоохоронні заходи за рахунок

0118340

8340

0540 цільових фондів

0600000

06

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту
(головний розпорядник)

109,698,086.22

109,698,086.22

83,119,337.00

3,067,300.00

9,410,930.15

9,410,930.15

905,200.00

5,173,055.15

119,094,016.37

0610000

06

Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту
(відповідальний виконавець)

109,698,086.22

109,698,086.22

83,119,337.00

3,067,300.00

9,410,930.15

9,410,930.15

905,200.00

5,173,055.15

119,094,016.37

0611010

1010

0910 Надання дошкільної освіти

15,209,360.00

15,144,400.00

10,778,087.00

758,460.00

1,075,200.00

1,075,200.00

905,200.00

170,000.00

16,284,560.00

0611021

1021

0921 закладами загальної середньої освіти

16,911,040.00

16,976,000.00

9,845,800.00

2,208,540.00

56,000.00

56,000.00

56,000.00

16,967,040.00

0611031

1031

0921 закладами загальної середньої освіти

71,436,300.00

71,436,300.00

58,684,500.00

0611041

1041

0921 закладами загальної середньої освіти

0611061

1061

0921 закладами загальної середньої освіти

0610160

0160

0111 селах, об’єднаних територіальних

Надання загальної середньої освіти

Надання загальної середньої освіти

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

100,000.00

71,436,300.00

Надання загальної середньої освіти
Надання загальної середньої освіти

100,000.00

100,000.00

1,435,413.15

1,435,413.15

1,435,413.15

1,435,413.15

1,620,000.00

1,620,000.00

1,620,000.00

4,399,486.00

2,779,486.00

2,779,486.00

1,438,000.00

1,100,000.00

1,100,000.00

900,000.00

1,395,200.00

1,395,200.00

960,000.00

18,500.00

18,500.00

54,000.00

54,000.00

54,000.00

72,500.00

207,300.00

207,300.00

582,300.00

582,300.00

582,300.00

789,600.00

158,900.00

158,900.00

79,900.00

79,900.00

79,900.00

238,800.00

1,100,000.00

громадах

0611141

1141

0611181

1181

0611182

1182

0611200

1200

Забезпечення діяльності інших

0990 закладів у сфері освіти

Співфінансування заходів, що
реалізуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
0990 бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська
школа"
Виконання заходів спрямованих на
забезпечення якісної, сучасної та
доступної загальної середньої освіти
0990 "Нова українська школа" за рахунок
субвенції з державного бюджету
місцевим бюджетам
Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
0990 бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими
потребами

130,250.00

100,300.00

1,395,200.00

2

Загальний фонд
Код
Найменування головного розпорядника
Програмної
коштів місцевого бюджету /
класифікації Код
Код
відповідального виконавця,
видатків та ТПКВК ФКВ найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
кредитуванн МБ
МБ
класифікацією видатків та
я місцевого
кредитування місцевого бюджету
бюджету

0611210

1210

0615062

5062

0617363

7363

Надання освіти за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
0990 бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими
потребами
Підтримка спорту вищих досягнень
та організацій, які здійснюють
0810 фізкультурно-стортивну діяльність в
регіоні

Спеціальний фонд
з них

усього

видатки
споживання

467,000.22

467,000.22

15,000.00

15,000.00

оплата
праці

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

382,700.00

видатки
розвитку

усього

у тому
числі бюджет
розвитку

видатки
оплат комунальні
споживання
послуги та
а
праці енергоносії

видатки
розвитку

Разом

249,305.00

249,305.00

249,305.00

716,305.22

926,137.00

926,137.00

926,137.00

926,137.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

Виконання інвестиційних проектів в

0617380

7380

0490 рамках здійснення заходів щодо

соціально-економічного розвитку
окремих територій
Виконання інвестиційних проектів за
0490 рахунок інших субвенцій з державного
бюджету
в т.ч. за рахунок коштів субвенції з
місцевого бюджету на соціальноекономічний розвиток Закарпатської
області за рахунок відповідної
субвенції з державного бюджету

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

1000000

10

Відділ культури та
туризму(головний розпорядник)

6,290,400.00

6,290,400.00

4,566,700.00

313,100.00

122,000.00

62,000.00

60,000.00

10,000.00

62,000.00

6,412,400.00

1010000

10

Відділ культури та
туризму(відповідальний
розпорядник)

6,290,400.00

6,290,400.00

4,566,700.00

313,100.00

122,000.00

62,000.00

60,000.00

10,000.00

62,000.00

6,412,400.00

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

1,468,200.00

1,468,200.00

1,108,400.00

83,600.00

1010160

0160

0111 селах, об’єднаних територіальних

558,500.00

558,500.00

425,000.00

10,000.00

27,000.00

27,000.00

27,000.00

585,500.00

1,970,400.00

1,970,400.00

1,270,200.00

192,200.00

35,000.00

35,000.00

35,000.00

2,005,400.00

2,293,300.00

2,293,300.00

1,763,100.00

27,300.00

60,000.00

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

1,468,200.00

громадах
Забезпечення діяльності палаців і

1014060

4060

0828 будинків культури, клубів центрів
дозвілля та інших клубних закладів
Надання спеціальної освіти

1011080

1080

0800000

08

Відділ соціального захисту та
охорони здоров"я(головний
розпорядник)

5,580,400.00

5,580,400.00

2,794,700.00

76,700.00

5,580,400.00

0810000

08

Відділ соціального захисту та
охорони здоров"я (відповідальний
виконавець)

5,580,400.00

5,580,400.00

2,794,700.00

76,700.00

5,580,400.00

1,136,000.00

1,136,000.00

0812111

2111

0960 мистецькими школами

Первинна медична допомога
населенню, що надається центрами
0726 первинної медичної (медикосанітарної) допомоги

60,000.00

10,000.00

2,353,300.00

1,136,000.00

3

Загальний фонд
Код
Найменування головного розпорядника
Програмної
коштів місцевого бюджету /
класифікації Код
Код
відповідального виконавця,
видатків та ТПКВК ФКВ найменування бюджетної програми
згідно з Типовою програмною
кредитуванн МБ
МБ
класифікацією видатків та
я місцевого
кредитування місцевого бюджету
бюджету

Спеціальний фонд
з них

усього

видатки
споживання

оплата
праці

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому
числі бюджет
розвитку

видатки
оплат комунальні
споживання
послуги та
а
праці енергоносії

видатки
розвитку

Разом

Централізовані заходи з лікування

0812144

2144

0763 хворих на цукровий та нецукровий

0812152

2152

0763 охорони здоров’я

284,200.00

284,200.00

284,200.00

230,000.00

230,000.00

230,000.00

3104

Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не
1020 здатні до самообслуговування у зв'язку
з похилим віком, хворобою,
інвалідністю

3,087,400.00

3,087,400.00

0813160

3160

Надання соціальних гарантій фізичним
особам, які надають соціальні послуги
громадянам похилого віку, особам з
1010 інвалідністю, дітям з інвалідністю,
хворим, які не здатні до
самообслуговування і потребують
сторонньої допомоги

284,800.00

284,800.00

0810160

0160

0111 селах, об’єднаних територіальних

558,000.00

558,000.00

425,000.00

0813104

діабет

Інші програми та заходи у сфері

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

2,369,700.00

72,200.00

3,087,400.00

284,800.00

4,500.00

558,000.00

громадах

3700000

37

Фінансовий відділ (головний
розпорядник)

537,500.00

537,500.00

400,500.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

557,500.00

3710000

37

Фінансовий відділ (відповідальний
виконавець)

537,500.00

537,500.00

400,500.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

557,500.00

3710160

0160

537,500.00

537,500.00

400,500.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

557,500.00

131,957,386.22

131,957,386.22

97,259,337.00

11,169,843.68

11,009,843.68

6,771,968.68

143,127,229.90

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,

0111 селах, об’єднаних територіальних
громадах

Х

Х

Х

УСЬОГО

4,221,800.00

965,200.00

10,000.00

Секретар сільської ради

4

Додаток 3.1
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від __ липня 2021 року №___

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів
(У межах змін до обсягу доходів, Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 року, Спрямування залишку коштів
субвенції з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 року, Спрямування залишку коштів
субвенції з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 року, Спрямування залишку коштів екологічного
податку, що утворився на 01.01.2021 року, зміни до розподілу видатків бюджету сільської територільної громади в межах змін загального обсягу видатків )

07557000000
код бюджету
(грн)
Код
Найменування головного розпорядника
Програмної
коштів місцевого бюджету / відповідального
класифікації Код
Код
виконавця, найменування бюджетної
видатків та ТПКВ ФКВМ
програми згідно з Типовою програмною
кредитуванн КМБ
Б
класифікацією видатків та кредитування
я місцевого
місцевого бюджету
бюджету

Загальний фонд
з них
усього

видатки
споживання

оплата
праці

Спеціальний фонд
з них

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

комунальн
у тому
числі видатки
і послуги
оплата
бюджет розвитку споживання
та
праці
енергоносі
ї

4
1
2
3
5
6
7
8
9
10
11
Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів:
І.У межах змін до обсягу доходів

2458300.00

2037600.00

1212000.00

100000.00

0100000

1

Сільська рада (головний розпорядник)

2037600.00

2037600.00

1212000.00

100000.00

0110000

01

Сільська рада (відповідальний виконавець)

2037600.00

2037600.00

1212000.00

100000.00

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення
діяльності обласної ради, районної ради,
районної у місті ради (у разі її створення),
міської, селищної, сільської рад

1842600.00

1842600.00

1200000.00

12000.00

0110150

0150

0111

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських робіт

15000.00

15000.00

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

20000.00

20000.00

0113242

3242

1090

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

150000.00

150000.00

0116090

6090

Інша діяльність у сфері житлово0620
комунального господарства

10000.00

10000.00

0117363

7363

Виконання інвестиційних пректів в рамках
0490 здійснення заходів щодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

0117368

7368

0490

0600000

06

0610000

06

0611010

1010

0611021

1021

Виконання інвестиційних проектів за
рахунок субвенцій з інших бюджетів
Відділ освіти, молоді та спорту (головний
розпорядник)
Відділ освіти, молоді та спорту
(відповідальний виконавець)
0910 Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти
0921
закладами загальної середньої освіти

0.00

0.00

видатки
розвитку

Разом

12

13

14

15

16

2558209.00

920812.00

0.00

0.00

0.00

920812.00

5016509.00

920812.00

920812.00

0.00

0.00

0.00

920812.00

2958412.00

920812.00

920812.00

0.00

0.00

0.00

920812.00

2958412.00

0.00

0.00

1842600.00

15000.00
20000.00
100000.00

150000.00
10000.00

920812.00

920812.00

920812.00

920812.00

200000.00

200000.00

200000.00

200000.00

370800.00

147500.00

0.00

0.00

1637397.00

224000.00

0.00

0.00

0.00

224000.00

2008197.00

370800.00

147500.00

0.00

0.00

1637397.00

224000.00

0.00

0.00

0.00

224000.00

2008197.00

170000.00

170000.00

16000.00

16000.00

114000.00

114000.00

170000.00

186000.00
114000.00

0611181

1181

Співфінансування заходів, що реалізуються
за рахунок субвенції з державного бюджету
0990 місцевим бюджетам на забезпечення
якісної, сучасної та доступної загальної
середньої освіти "Нова українська школа"

0615062

5062

Підтримка спорту вищих досягнень та
0810 організацій, які здійснюють фізкультурноспортивну діяльність в регіоні

15000.00

15000.00

0611182

1182

Виконання заходів, спрямованих на
забезпечення якісної, сучасної та доступної
0990 загальної середньої освіти "Нова українська
школа" за рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам

207300.00

207300.00

0617363

7363

Виконання інвестиційних пректів в рамках
0490 здійснення заходівщодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

0800000

08

Відділ соціального захисту та охорони
здоров"я(головний розпорядник)

Відділ соціального захисту та охорони
здоров"я (відповідальний виконавець)
Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні
0813104
3104 1020
до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю
II. Спрямування залишку коштів освітньої субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 року
0810000

08

Відділ освіти, молоді та спорту (головний
розпорядник)
Відділ освіти, молоді та спорту
0610000
06
(відповідальний виконавець)
Надання загальної середньої освіти
0611061
1061 0921
закладами загальної середньої освіти
ІІІ. Спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на
соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на
01.01.2021 року
Відділ освіти,к сім’ї, молоді та спорту
0600000
06
(головний розпорядник)
Відділ освіти, сім’ї, молоді та спорту
0610000
06
(відповідальний виконавець)
0600000

0617363

06

7363

Виконання інвестиційних пректів в рамках
0490 здійснення заходівщодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

Виконання інвестиційних проектів за
рахунок інших субвенцій з державного
бюджету
в т.ч. за рахунок коштів субвенції з
місцевого бюджету на соціальноекономічний розвиток Закарпатської
області за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету
ІІІ Спрямування залишку коштів субвенціъ з місцевого бюджету на
соціально-економічний розвиток за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 року
0617380

7380

0490

18500.00

18500.00

54000.00

54000.00

54000.00

72500.00

15000.00

582300.00

582300.00

582300.00

789600.00

831097.00

831097.00

831097.00

831097.00

49900.00

49900.00

49900.00

49900.00

49900.00

49900.00

49900.00

49900.00

49900.00

370000.00

370000.00

0.00

0.00

0.00

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

430000.00

800000.00

370000.00

370000.00

0.00

0.00

0.00

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

430000.00

800000.00

370000.00

370000.00

0.00

0.00

0.00

430000.00

430000.00

0.00

0.00

0.00

430000.00

800000.00

370000.00

370000.00

0.00

430000.00

430000.00

430000.00

800000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-3332675.00

-3332675.00

0.00

0.00

0.00

-3332675.00

-3332675.00

3332675.00

3332675.00

0.00

0.00

0.00

3332675.00

3332675.00

3332675.00

3332675.00

3332675.00

3332675.00

95040.00

95040.00

95040.00

95040.00

0.00

0.00

0.00

117363

7363

Виконання інвестиційних пректів в рамках
0490 здійснення заходівщодо соціальноекономічного розвитку окремих територій

IV. Спрямування залишку коштів екологічного податку, що
утворився на 01.01.2021 року
Сільська рада (головний розпорядник)
0100000
1
0110000

Сільська рада (відповідальний виконавець)

01

Природоохоронні заходи за рахунок цільових
0118340
8340
0540
фондів
ІV. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територільної
громади в межах змін загального обсягу видатків
Відділ освіти, молоді та спорту (головний
0600000
06
розпорядник)
Відділ освіти, молоді та спорту
0610000
06
(відповідальний виконавець)
0611010
1010 0910 Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти
0611021
1021 0921
закладами загальної середньої освіти
Надання загальної середньої освіти
0611061
1061 0921
закладами загальної середньої освіти
0800000

08

0810000

08

0813104

3104

3700000

37

3710000

37

3710160

0160

Х

Х

-140000.00

-140000.00

0.00

-64960.00

-140000.00

-140000.00

0.00

-64960.00

-140000.00

-140000.00

0.00

-64960.00

64960.00

64960.00

-64960.00

-64960.00

-140000.00

Фінансовий відділ (головний розпорядник)
Фінансовий відділ (відповідальний
виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері
0111 у містах (місті Києві), селищах, селах,
об’єднаних територіальних громадах
Х

УСЬОГО

Секретар сільської ради

0.00

-140000.00

Відділ соціального захисту та охорони
здоров"я(головний розпорядник)
Відділ соціального захисту та охорони
здоров"я (відповідальний виконавець)
Забезпечення соціальними послугами за
місцем проживання громадян, які не здатні
1020
до самообслуговування у зв'язку з похилим
віком, хворобою, інвалідністю

0.00

95040.00

95040.00

95040.00

95040.00

100000.00

0.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

100000.00

0.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

100000.00

0.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

0.00

0.00

140000.00

0.00

140000.00

0.00

140000.00

0.00

140000.00

0.00

0.00

100000.00

0.00

100000.00

140000.00

140000.00

0.00

140000.00

140000.00

0.00

140000.00

140000.00

0.00

140000.00

140000.00

0.00

100000.00

0.00

0.00

7000.00
7000.00

0.00

0.00

7000.00

0.00

0.00

-10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-10000.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

-10000.00

2688300.00

2267600.00

1212000.00

35040.00

0.00

3323249.00

1490812.00

0.00

0.00

0.00

1490812.00

6011549.00

Додаток 4
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021
рік"
від __ липня 2021 року №___

Зміни до кредитування сільського бюджету у 2021 році
07557000000
(код бюджету)
грн.
Код
Програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевих
бюджетів

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуван
ня місцевих
бюджетів

1

2

0100000

01

0110000

01

0118832

8832

0100000

01

0110000

01

0118831

8831

Код
Функціона
Найменування головного розпорядника коштів
льної
місцевого бюджету/відповідального виконавця,
класифікац
найменування бюджетної програми згідно з Типовою
ії видатків програмною класифікацією видатків та кредитування Загальний фонд
та
місцевого бюджету
кредитуван
ня бюджету
3

4

5

Сільська рада (головний
розпорядник)
Сільська рада (відповідальний
виконавець)

1060

1060

Надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудовникам житла
на селі
Всього

усього

у тому
числі
бюджет
розвитку

6

7

Кредитування-всього
Спеціальний фонд

Повернення кредитів
Спеціальний фонд

Разом

Загальний фонд

8

9

усього

у тому
числі
бюджет
розвитку

10

11

Разом

12

усього

у тому
числі
бюджет
розвитку

14

15

Разом

16

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

0

Повернення довгострокових кредитів,
наданих індивідуальним забудовникам
житла на селі
Сільська рада (головний
розпорядник)
Сільська рада (відповідальний
виконавець)

Надання кредитів
Спеціальний фонд

0

0

0

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

0

0

20,000

0

0

0

0

0

0

20,000

20,000

0

0

0

20,000

0

0

0

20,000
0

20,000

0

0

0

20,000
0

20,000

Секретар сільської ради

1

Додаток 6
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від __ липня 2021 року №___

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

Найменування головного розпорядника
коштів місцевого бюджету / відповідального
виконавця, найменування бюджетної
Код
Код
програми згідно з Типовою програмною
ТПКВКМБ ФКВМБ
класифікацією видатків та кредитування
місцевого бюджету

1

2

0100000

1

0110000

01

0117363

7363

3

4

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у
тому числі проектні роботи

Загальна
тривалість
будівництва
(рік початку і
завершення)

Загальна
вартість
будівництва,
гривень

Рівень
виконанн
я робіт
на
початок
бюджетн
ого
періоду,
%

5

6

7

8

Обсяг видатків
бюджету
розвитку, які
спрямовуються
на будівництво
обєкта у
бюджетному
періоді, гривень

Рівень
готовності
об'єкта на
кінець
бюджетного
періоду, %

9

10

Сільська рада (головний розпорядник)
Сільська рада (відповідальний виконавець)

0490

0490

Виконання інвестиційних пректів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

Виконання інвестиційних проектів за рахунок
субвенцій з інших бюджетів

960852.00

960852.00

Робочий проект на капітальний ремонт вул. Л. Українки від
будинку № 1 до будинку № 8 в. с. Турї Ремети Ужгородського
району Закрапатської області

865812.00

865812.00

Реконструкція будівлі клубу під соціально- культурний центр (клуб,
бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60 Перечинського району

95040.00

95040.00

Реконструкція будівлі клубу під соціально- культурний центр (клуб,
бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60 Перечинського району

55000.00

55000.00

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я
Пасіка, вул.Турянська -будівництво

0117368

7368

0600000

06

Відділ освіти, молоді та спорту (головний
розпорядник)

4163772.00

4163772.00

0610000

06

Відділ освіти, молоді та спорту
(відповідальний виконавець)

4393772.00

4393772.00

0611061

1061

230000.00

230000.00

150000.00

150000.00

80000.00

80000.00

3332675.00

3332675.00

0921

Надання загальної середньої освіти закладами загальної
середньої освіти

Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі Тур’я Бистрянської гімназії
Будівництво внутрішніх вбиралень у Вільшинківському НВК ЗОШ І-ІІ ст.ДНЗ
0617380

7380

0490

0617363

7363

0490

Х

Х

Х

2020-2021

2021
2020-2021

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

Виконання інвестиційних проектів в рамках
здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій

УСЬОГО

200000.00

86

200000.00

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул..
Турянська, 35 в с.Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської
області

2021

1 514 248,00

1 514 248,00

100

Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул..
Зелена, 37 в с.Тур’я Поляна, Перечинського району Закарпатської області

2021

1 268 200,00

1 268 200,00

100

Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на
території Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, вул..
Духновича,66 Перечинського району Закарпатської області

2021

550 227,00

550 227,00

100

Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на
території Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, вул..
Духновича,66 Перечинського району Закарпатської області

2021

831097.00

831097.00

100

Х

Х

Х

Х

5,554,624.00

Х

Секретар сільської ради

1

Додаток 5
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від __ липня 2021 року №___

Зміни до розподілу витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році
07557000000
(код бюджету)
Код Типової
Код програмної
Код
програмної
класифікації
Функціональної
класифікації
видатків та
класифікації
видатків та
кредитування
видатків та
кредитування
місцевого
кредитування
місцевого
бюджету
бюджету
бюджету
3

гривень
Спеціальний фонд
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

4

5

6

Усього

Загальний фонд

у тому числі
бюджет розвитку

усього

1

2

7

8

0100000

01

Сільська рада (головний розпорядник)

215,000

215,000

0

0

0100000

01

Сільська рада (відповідальний виконавець)

215,000

215,000

0

0

0113210

3210

1050

Організація та проведення громадських
робіт

15,000

15,000

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

0116090

6090

0620

Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства

Програма " Ефективного використання майна
комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради
на 2021-2022 роки."

0118831

8831

1060

Надання довгострокових кредитів
індивідуальним забудовникам житла на селі

Програма « Власний дім» на 2021 – 2023 рр.

0600000

06

0610000

06

0615062

5062

0810

РАЗОМ

Секретар сільської ради

Програма суспільно-користних робіт для порушників на
чких судом накладено адміністративні стягнення у
вигляді суспільно-корисних робіт у населених пунктах
Тур'є-Реметівської сільської ради

Рішення № від
14.07.2021

9

10

Рішення № 31 від
24.12.2021 (зі
змінами)
Рішення № 71 від
25.03.2021 (зі
змінами)
Рішення № 72 від
25.03.2021 (зі
змінами)

20,000

20,000

150,000

150,000

10,000

10,000

Рішення №52 від
02.02.2021

20,000

20,000

Відділ освіти, молоді та спорту (головний
розпорядник)

15,000

15,000

Відділ освіти, молоді та спорту
(відповідальний виконавець)

15,000

15,000

15,000

15,000

0

0

230,000

230,000

0

0

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

Програма соціального захисту найменш захищених верств
населення на 2021 рік
"Програма благоустрою населених пунктів сільської ради
на 2021-2022 роки"

"Програма розвитку фізичної культури і спорту Тур'єРеметівської ради на 2021-2025 роки"

Рішення № 74 від
25.03.2021

Додаток 7
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від __ липня 2021 року №___
(пункт 3)

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
07557000000
код бюджету

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів
Код
Класифікації
доходу бюджету
/ Код бюджету

(грн)

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача
міжбюджетного трансферту

Усього

2

3

1

I. Трансферти до загального фонду бюджету
41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення заходів
щодо соціально-економічного розвитку окремих територій

1696909.00

41037200

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на забезпечення якісної,
сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа"

789600.00

7100000000

Обласний бюджет Закарпатської області

2486509.00

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету
41053900

Інші субвенції з місцевого бюджету

7312200000

Районний бюджет Ужгородського району

200,000.00

Х

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

2,686,509.00

Х

загальний фонд

2,486,509.00

Х

спеціальний фонд

200,000.00

200,000.00

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам
(грн)
Код Типової
Код програмної
програмної
класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
кредитування
кредитуванн
місцевого
я місцевого
бюджету
бюджету

1

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача
міжбюджетного трансферту

Усього

3

4

2

I. Трансферти із загального фонду бюджету
0
0
II. Трансферти із спеціального фонду бюджету

Х
Х
Х

Х
Х
Х

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:
загальний фонд
спеціальний фонд

Секретар сільської ради

0
0
0
0
0

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про встановлення місцевих
податків і зборів на території
Тур'є-Реметівської сільської ради
Відповідно до статті 143 Конституції України, Податкового кодексу України,
Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської
діяльності», керуючись пунктом 24 частини 1 статті 26 Закону України «Про
місцеве самоврядування в Україні», сільська рада вирішила:
1.Встановити на території Тур'є-Реметівської сільської ради наступні місцеві
податки і збори:
1.1. Податок на майно, який складається з:
- податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки;
- транспортного податку;
- плати за землю.
1.2. Єдиний податок.
1.3.Туристичний збір.
2.Затвердити:
2.1.Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки (додаток №1).
2.2.Положення про оподаткування транспортним податком (додаток №2).
2.3.Положення про оподаткування земельним податком (додаток №3).
2.4.Положення про оподаткуванням єдиним податком (додаток №4).
2.5.Положення про оподаткуванням туристичним збором (додаток №5).
3. Всі питання, які не врегульовані цим рішенням, регулюються відповідно до
норм Податкового кодексу України та діючих нормативно-правових актів.
4. Відділу фінансів Тур'є-Реметівської сільської ради:
- оприлюднити дане рішення на офіційному сайті Тур'є-Реметівської сільської ради
в мережі Інтернет та в газеті «Народне слово»;
- направити копію даного рішення до ГУ ДПС у Закарпатській області у становлені
чинним законодавством терміни
5. Це рішення набуває чинності та вступає в силу з 01.01.2022року.
1

6. Визнати такими, що втрачають чинність з 01.01.2022 року наступні рішення:
- рішення Тур'я-Реметівської сільської ради від 26.06.2018р.№288 «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'я-Реметівської сільської
ради», №544 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
2021рік», №545 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки на 2021рік»;
- рішення Туричківської сільської ради від 29.06.2018р.№159 «Про встановлення
місцевих податків і зборів на території Туричківської сільської ради», від
30.06.2020р.№291 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2021рік», від 30.06.2020р.№290 «Про встановлення ставок та пільг із сплати
податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021рік»;
- рішення Вільшинківської сільської ради від 30.06.2020р.№210 «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території Вільшинківської сільської
ради», №208 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на
2021рік», №209 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме
майно відмінне від земельної ділянки на 2021рік»;
- рішення Турицької сільської ради від 22.06.2018р.№100 «Про встановлення
місцевих податків і зборів на території Турицької сільської ради»;
- рішення Тур'я Пасіцької сільської ради від 25.06.2020р.№403 «Про встановлення
місцевих податків і зборів на території Тур'я Пасіцької сільської ради на 2021рік»,
№401 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку на 2021рік»,
№402 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на нерухоме майно
відмінне від земельної ділянки на 2021рік»;
- рішення Тур'я Полянської сільської ради від 26.06.2020р.№421 «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'я Полянської сільської
ради на 2021рік», №423 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку на 2021рік», №422 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021рік»;
- рішення Порошківської сільської ради від 26.06.2020р.№644 «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території Порошківської сільської ради
на 2021рік», №645 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного податку
на 2021рік», №646 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021рік»;
- рішення Тур'я Бистрянської сільської ради від 26.06.2020р.№327 «Про
встановлення місцевих податків і зборів на території Тур'я Бистрянської сільської
ради на 2021рік», №326 «Про встановлення ставок та пільг із сплати земельного
податку на 2021рік», №325 «Про встановлення ставок та пільг із сплати податку на
нерухоме майно відмінне від земельної ділянки на 2021рік».
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва та першого заступника сільського
голови Крупчинську О.Я.
Cільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
2

Додаток №1
до рішення Тур'є-Реметівської сільської
ради
від _________2021р. №______
Положення про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
1. Платники податку
1.1. Платників податку на нерухоме майно відмінне від земельної ділянки
(далі – податок) визначено пунктом 266.1 статті 266 Податкового кодексу України.
2. Об’єкти оподаткування
2.1. Об’єкт оподаткування визначено пунктом 266.2 статті 266 Податкового
кодексу України.
3. База оподаткування
3.1. Базу оподаткування визначено пунктом 266.3 статті 266 Податкового
кодексу України.
4. Ставки податку
4.1.Стаки податку у відсотках до розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої на 1 січня звітного (податкового) року, за 1(один) квадратний метр
бази оподаткування визначено у додатку 1 «Ставки податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки» до цього Положення.
5. Пільги із сплати податку
5.1.Перелік пільг та особливості їх застосування визначено пунктом 266.4
статті 266 Податкового кодексу України.
5.2.Перелік пільг для юридичних та фізичних осіб наданих сільською радою у
межах норм підпункту 266.4.2 пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу
України, визначено у додатку 2 «Пільги із сплати податку на нерухоме майно,
відмінне від земельної ділянки» до цього Положення.
5.3.Перелік об’єктів нерухомості, які не підлягають оподаткуванню податком,
визначено підпунктом 266.2.2 пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України.
6. Порядок обчислення суми податку та строки подання звітності
6.1. Порядок обчислення податку визначено відповідно до пунктів 266.7 та
266.8 статті 266 Податкового кодексу України.
7. Податковий період
7.1. Податковий період для податку визначено пунктом 266.6 статті 266
Податкового кодексу України.
8. Строк та порядок сплати податку
8.1. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 266.9, 266.10
статті 266 Податкового кодексу України.
8.2. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати податку
визначено пунктом 266.7 статті 266 Податкового кодексу України
Секретар сільської ради
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Додаток 1
до Положення
про оподаткування
податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
СТАВКИ
податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки 1
Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області

07

Код
району

10

Найменування адміністративно-територіальної одиниці
або населеного пункту, або території об’єднаної
територіальної громади

Код згідно з
КОАТУУ

с.Турї Ремети
с.Вільшинки
с.Порошково
с.Маюрки
с.Мокра
с.Туриця
с.Турички
с.Липовець
с.Лікіцари
с.Лумшори
с.Тур'я- Бистра
с.Свалявка
с.Тур'я Пасіка
с.Завбуч
с.Раково
с.Тур'я Поляна
с.Полянська Гута

2123286301
2123282501
2123283001
2123283002
2123283003
2123284001
2123284501
2123284502
2123284503
2123284504
2123285001
2123285002
2123285501
2123285502
2123285503
2123286201
2123286202

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд2

для юридичних осіб для фізичних осіб
код

2

найменування

2

1
2
3
1
2
3
4
4
4
4
4
зона зона зона зона зона зона4

11

Будівлі житлові

111

Будинки одноквартирні

1110

Будинки одноквартирні5

1110.1 Будинки одноквартирні масової забудови

0, 500

0,500

1110.2 Котеджі та будинки одноквартирні підвищеної
комфортності

0,500

0,500

1110.3 Будинки садибного типу

0,500

0,500

4

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд

2

для юридичних осіб для фізичних осіб
код

2

найменування

2

1
2
3
1
2
3
зона4 зона4 зона4 зона4 зона4 зона4
0,500
0,500

1110.4 Будинки дачні та садові
112

Будинки з двома та більше квартирами

1121

Будинки з двома квартирами5

1121.1 Будинки двоквартирні масової забудови

0,500

0,500

1121.2 Котеджі та будинки двоквартирні підвищеної
комфортності

0,500

0,500

Будинки з трьома та більше квартирами5
0,500
1122.1 Будинки багатоквартирні масової забудови
1122

0,500

1122.2 Будинки багатоквартирні підвищеної
комфортності, індивідуальні

0,500

0,500

1122.3 Будинки житлові готельного типу

0,500

0,500

Гуртожитки5
0,000
1130.1 Гуртожитки для робітників та службовців
0,000
1130.2
Гуртожитки для студентів вищих навчальних
закладів5
113

0,000
0,000

1130.3 Гуртожитки для учнів навчальних закладів 5

0,000

0,000

1130.4 Будинки-інтернати для людей похилого віку та
осіб з інвалідністтю5

0,000

0,000

1130.5 Будинки дитини та сирітські будинки5

0,000

0,000

1130.6 Будинки для біженців, притулки для бездомних5

0,000

0,000

1130.9 Будинки для колективного проживання інші

0,000

0,000

12

Будівлі нежитлові

121

Готелі, ресторани та подібні будівлі

1211

Будівлі готельні

1211.1 Готелі

0,600
0,600

0,600
0,600

1211.3 Кемпінги

0,600

0,600

1211.4 Пансіонати

0,600

0,600

1211.5 Ресторани та бари

0,600

0,600

1211.2 Мотелі

5

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд

2

для юридичних осіб для фізичних осіб
код

2

1212

найменування

2

1
2
3
1
2
3
зона4 зона4 зона4 зона4 зона4 зона4

Інші будівлі для тимчасового проживання

1212.1 Туристичні бази та гірські притулки

0,600
0,200

0,600
0,200

1212.3 Центри та будинки відпочинку

0,200

0,200

1212.9 Інші будівлі для тимчасового проживання, не
класифіковані раніше

0,600

0,600

1212.2 Дитячі та сімейні табори відпочинку

122

Будівлі офісні

1220

Будівлі офісні5

1220.1 Будівлі органів державного та місцевого
управління5

0,000

0,000

1220.2 Будівлі фінансового обслуговування

1,000

1,000

1220.3 Будівлі органів правосуддя5

0,000

0,000

1220.4 Будівлі закордонних представництв5

0,000

0,000

1220.5 Адміністративно-побутові будівлі промислових
підприємств

0,300

0,300

1220.9 Будівлі для конторських та адміністративних цілей 0,300
інші

0,300

123

Будівлі торговельні

1230

Будівлі торговельні

1230.1 Торгові центри, універмаги, магазини

1,000

0,600

1230.2 Криті ринки, павільйони та зали для ярмарків 5

1,000

0,600

1230.3 Станції технічного обслуговування автомобілів

1,000

0,600

1,000
1230.5 Бази та склади підприємств торгівлі і громадського 0,200
харчування
0,200
1230.6 Будівлі підприємств побутового обслуговування
1,000
1230.9 Будівлі торговельні інші

0,600
0,200

1230.4 Їдальні, кафе, закусочні тощо

0,200
0,600

124

Будівлі транспорту та засобів зв’язку

1241

Вокзали, аеровокзали, будівлі засобів зв’язку та пов’язані з ними будівлі

1241.1 Автовокзали та інші будівлі автомобільного
транспорту

0,500

0,500

1241.2 Вокзали та інші будівлі залізничного транспорту

-

-

1241.3 Будівлі міського електротранспорту

-

-

6

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд

2

для юридичних осіб для фізичних осіб
код

2

найменування

2

1
2
3
1
2
3
зона4 зона4 зона4 зона4 зона4 зона4

1241.4 Аеровокзали та інші будівлі повітряного
транспорту

-

-

1241.5 Морські та річкові вокзали, маяки та пов’язані з
ними будівлі

-

-

1241.6 Будівлі станцій підвісних та канатних доріг

-

-

0,500

0,500

1241.8 Ангари для літаків, локомотивні, вагонні,
трамвайні та тролейбусні депо

-

-

1241.9 Будівлі транспорту та засобів зв’язку інші

0,500

0,500

1242.1 Гаражі наземні

0,300

0,300

1242.2 Гаражі підземні

0,300

0,300

1242.3 Стоянки автомобільні криті

0,200

0,200

1242.4 Навіси для велосипедів

0,200

0,200

1241.7 Будівлі центрів радіо- та телевізійного мовлення,
телефонних станцій, телекомунікаційних центрів
тощо

Гаражі

1242

125

Будівлі промислові та склади

Будівлі промислові5
0,100
1251.1 Будівлі підприємств машинобудування та
5
металообробної промисловості
0,100
1251.2 Будівлі підприємств чорної металургії5
1251

1251.3 Будівлі підприємств хімічної та нафтохімічної
промисловості5

0,100
0,100

0,100

0,100

1251.4 Будівлі підприємств легкої промисловості5

0,100

0,100

1251.5 Будівлі підприємств харчової промисловості5

0,100

0,100

1251.6 Будівлі підприємств медичної та мікробіологічної
промисловості5

0,100

0,100

1251.7 Будівлі підприємств лісової, деревообробної та
целюлозно-паперової промисловості5

0,100

0,100

1251.8 Будівлі підприємств будівельної індустрії,
будівельних матеріалів та виробів, скляної та
фарфоро-фаянсової промисловості5

0,100

0,100

1251.9 Будівлі інших промислових виробництв,
включаючи поліграфічне5

0,100

1252

0,100

Резервуари, силоси та склади

1252.1 Резервуари для нафти, нафтопродуктів та газу
7

0,300

0,300

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд

2

для юридичних осіб для фізичних осіб
код

найменування

2

2

1
2
3
1
2
3
зона4 зона4 зона4 зона4 зона4 зона4

1252.2 Резервуари та ємності інші

0,300

0,300

1252.3 Силоси для зерна

0,200
0,200

0,200
0,200

0,200

0,200

0,200

0,200

1252.7 Складські майданчики

0,200

0,200

1252.8 Склади універсальні

0,200

0,200

1252.9 Склади та сховища інші5

0,200

0,200

1252.4 Силоси для цементу та інших сипучих матеріалів
1252.5 Склади спеціальні товарні
1252.6 Холодильники

126

Будівлі для публічних виступів, закладів освітнього, медичного та оздоровчого призначення

Будівлі для публічних виступів
0,200
1261.1 Театри, кінотеатри та концертні зали
1261.2 Зали засідань та багатоцільові зали для публічних 0,200
1261

0,200
0,200

виступів
1261.3 Цирки

0,100

0,100

1261.4 Казино, ігорні будинки

1,500
0,200

1,500
0,200

0,200

0,200

Музеї та бібліотеки
0,100

0,100

1262.2 Бібліотеки, книгосховища5

0,100

0,100

1262.3 Технічні центри

0,100

0,100

1262.4 Планетарії5

0,100

0,100

1262.5 Будівлі архівів5

0,100

0,100

1262.6 Будівлі зоологічних та ботанічних садів5

0,100

0,100

1261.5 Музичні та танцювальні зали, дискотеки
1261.9 Будівлі для публічних виступів інші
1262
1262.1 Музеї та художні галереї5

1263

Будівлі навчальних та дослідних закладів

1263.1 Будівлі науково-дослідних та проектновишукувальних установ

0,100

0,100

1263.2 Будівлі вищих навчальних закладів

0,100

0,100

8

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд

2

для юридичних осіб для фізичних осіб
код

2

найменування

2

1263.3 Будівлі шкіл та інших середніх навчальних
закладів5

1
2
3
1
2
3
зона4 зона4 зона4 зона4 зона4 зона4
0,000
0,000

1263.4 Будівлі професійно-технічних навчальних
закладів5

0,000

0,000

1263.5 Будівлі дошкільних та позашкільних навчальних
закладів5

0,000

0,000

1263.6 Будівлі спеціальних навчальних закладів для дітей 0,000
з особливими потребами5
0,100
1263.7 Будівлі закладів з фахової перепідготовки
0,100
1263.8 Будівлі метеорологічних станцій, обсерваторій 5

0,000

1263.9 Будівлі освітніх та науково-дослідних закладів
інші5

0,100

0,100

Будівлі лікарень та оздоровчих закладів
0,000
1264.1 Лікарні багатопрофільні територіального
5
обслуговування, навчальних закладів
0,000
1264.2 Лікарні профільні, диспансери5

0,100
0,100

1264

0,000
0,000

1264.3 Материнські та дитячі реабілітаційні центри,
пологові будинки5

0,000

0,000

1264.4 Поліклініки, пункти медичного обслуговування та
консультації5

0,000

0,000

1264.5 Шпиталі виправних закладів, в’язниць та Збройних 0,000
Сил5
1264.6 Санаторії, профілакторії та центри функціональної 0,000
реабілітації5
0,100
1264.9 Заклади лікувально-профілактичні та оздоровчі
5
інші

0,000

Зали спортивні5
0,100
1265.1 Зали гімнастичні, баскетбольні, волейбольні,
тенісні тощо
0,100
1265.2 Басейни криті для плавання
0,100
1265.3 Хокейні та льодові стадіони криті
0,100
1265.4 Манежі легкоатлетичні
0,100
1265.5 Тири
0,100
1265.9 Зали спортивні інші

0,000
0,100

1265

9

0,100
0,100
0,100
0,100
0,100
0,100

Ставки податку3 за 1 кв. метр
(відсотків розміру мінімальної
заробітної плати)

Класифікація будівель та споруд

2

для юридичних осіб для фізичних осіб
код

2

найменування

2

1
2
3
1
2
3
зона4 зона4 зона4 зона4 зона4 зона4

127
Будівлі нежитлові інші
1271
Будівлі сільськогосподарського призначення, лісівництва та рибного господарства5
0,200
0,200
1271.1 Будівлі для тваринництва5
1271.2 Будівлі для птахівництва5

0,200

0,200

1271.3 Будівлі для зберігання зерна5

0,200

0,200

1271.4 Будівлі силосні та сінажні5

0,200

0,200

1271.5 Будівлі для садівництва, виноградарства та
виноробства5
1271.6 Будівлі тепличного господарства5

0,200

0,200

0,200

0,200

1271.7 Будівлі рибного господарства5

0,200

0,200

1271.8 Будівлі підприємств лісівництва та звірівництва5

0,200

0,200

1271.9 Будівлі сільськогосподарського призначення інші5 0,200

0,200

Будівлі для культової та релігійної діяльності5
1272.1 Церкви, собори, костьоли, мечеті, синагоги тощо 5 0,000
0,000
1272.2 Похоронні бюро та ритуальні зали
0,000
1272.3 Цвинтарі та крематорії5
1272

0,000
0,000
0,000

Пам’ятки історичні та такі, що охороняються державою5
0,000
0,000
1273.1 Пам’ятки історії та архітектури5
1273

1273.2 Археологічні розкопки, руїни та історичні місця,
що охороняються державою5

0,000

0,000

1273.3 Меморіали, художньо-декоративні будівлі, статуї5

0,000

0,000

1274
1274.1 Казарми Збройних Сил5

Будівлі інші, не класифіковані раніше5
0,100

0,100

1274.2 Будівлі поліцейських та пожежних служб5

0,100

0,100

1274.3 Будівлі виправних закладів, в’язниць та слідчих
ізоляторів5

0,100

0,100

1274.4 Будівлі лазень та пралень

0,100

0,100

1274.5 Будівлі з облаштування населених пунктів

0,100

0,100

10

У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів адміністративнотериторіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими додатками.
2
Класифікація будівель та споруд, код та найменування зазначаються відповідно до Державного класифікатора
будівель та споруд ДК 018-2000, затвердженого наказом Держстандарту від 17 серпня 2000 р. № 507.
3
Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту 30.2
статті 30, пункту 266.2 статті 266 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у разі
потреби чотирма) десятковими знаками після коми.
4
У разі визначення у рішенні про оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки,
зон адміністративно-територіальної одиниці, щодо якої приймається рішення, ставки встановлюються залежно від
зони. Без урахування зони ставки зазначаються у графі “1 зона”.
5
Об’єкти нерухомості, що класифікуються за цим підкласом, звільняються/можуть звільнятися повністю або
частково від оподаткування податком на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, відповідно до норм
підпункту 266.2.2 пункту 266.2 та пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України.
1

Секретар сільської ради
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Додаток 1
До Положення про оподаткування
податком на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки
ПЕРЕЛІК

пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно до підпункту 266.4.2
пункту 266.4 статті 266 Податкового кодексу України, із сплати податку на
нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки1
Пільги вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або території
об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення ради:
Код області

07

Код
району

10

Найменування адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

Код згідно з
КОАТУУ

с.Турї Ремети
с.Вільшинки
с.Порошково
с.Маюрки
с.Мокра
с.Туриця
с.Турички
с.Липовець
с.Лікіцари
с.Лумшори
с.Тур'я- Бистра
с.Свалявка
с.Тур'я Пасіка
с.Завбуч
с.Раково
с.Тур'я Поляна
с.Полянська Гута

2123286301
2123282501
2123283001
2123283002
2123283003
2123284001
2123284501
2123284502
2123284503
2123284504
2123285001
2123285002
2123285501
2123285502
2123285503
2123286201
2123286202

Особи, на яких поширюється дія Закону України "Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту", у власності яких
перебувають об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки
(пільга застосовується лише для одного об’єкта житлової
нерухомості на одну особу вказаної категорії)
Особи з інвалідністю І-ої групи, у власності яких перебувають
об'єкти житлової нерухомості, в тому числі їх частки (пільга
застосовується лише для одного об’єкта житлової нерухомості на
одну особу вказаної категорії)
Комунальні
підприємства,
установи
та
засновником яких є Тур'є-Реметівська сільська рада

організації,

100

100

100

1
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30, пункту
266.2 статті 266 Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради
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Додаток №2
до рішення Тур'є-Реметівської
сільської ради
від ______ 2021року №____

Положення про оподаткування транспортним податком
1. Платники податку
1.1. Платники транспортного податку визначені пунктом 267.1 статті 267
Податкового кодексу України.
2. Об’єкт оподаткування
2.1. Об’єкт оподаткування визначені пунктом 267.2 статті 267 Податкового
кодексу України.
3. База оподаткування
3.1. База оподаткування визначена пунктом 267.3 статті 267 Податкового
кодексу України.
4. Ставка податку
4.1. Ставка податку встановлюється відповідно до пункту 267.4 статті 267
Податкового кодексу України.
5. Порядок обчислення та сплати податку
5.1. Порядок обчислення та сплати податку регулюється пунктом 267.6 статті
267 Податкового кодексу України.
5.2. Порядок сплати транспортного податку врегульований пунктом 267.7
статті 267 Податкового кодексу України.
6. Податковий період
6.1. Згідно пункту 267.5 статті 267 Податкового кодексу України базовий
податковий (звітний) період дорівнює календарному року.
7. Строки сплати податку
7.1. Транспортний податок сплачується згідно пункту 267.8 статті 267
Податкового кодексу України.

Секретар сільської ради
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Додаток №3
до рішення Тур'є-Реметівської
сільської ради
від __________ 2021 року №___
Положення про оподаткування земельним податком
1. Платники земельного податку
1.1.Платників земельного податку визначено статтею 269 Податкового
кодексу України.
2. Об’єкти оподаткування
2.1.Об’єкти оподаткування земельним податком визначені статтею 270
Податкового кодексу України.
3. База оподаткування земельним податком
3.1.Базу оподаткування земельним податком визначено пунктом 271.1 статті
271 Податкового кодексу України.
4. Ставки земельного податку
4.1. Ставки земельного податку за земельні ділянки, нормативно-грошову
оцінку яких проведено та не проведено у відсотках до нормативної грошової
оцінки, визначено у додатку 1 «Ставки земельного податку» до цього Положення.
5. Податковий період
5.1. Базовий податковий (звітний) період для сплати земельного податку
визначено статтею 285 Податкового кодексу України.
6. Пільги щодо сплати земельного податку
6.1. Пільги щодо сплати земельного податку для фізичних осіб
встановлюються згідно статті 281 Податкового кодексу України.
6.2. Пільги щодо сплати земельного податку для юридичних осіб
встановлюються згідно статті 282 Податкового кодексу України.
6.3. Не сплачується податок за земельні ділянки зазначені в статті 283
Податкового кодексу України.
6.4. Особливості оподаткування земельним податком викладені в статті 284
Податкового кодексу України.
6.5. Перелік пільг для фізичних та юридичних осіб поданих сільською радою
у межах норм пункту 284.1 с.284 Податкового кодексу України, визначено у додатку
2 «Пільги зі сплати земельного податку».
7. Порядок обчислення земельного податку та строки подання звітності
7.1. Порядок обчислення земельного податку визначено статтею 286
Податкового кодексу України. Строк та порядок подання звітності про обчислення і
сплату податків визначені статтею 286 Податкового кодексу України.
8. Строки та порядок сплати земельного податку
8.1. Власники землі та землекористувачі сплачують плату за землю згідно
статтей 286 та 287 Податкового кодексу України.
9. Індексація нормативної грошової оцінки земель
9.1. Індексація нормативної грошової оцінки земель врегульована статтею
289 Податкового кодексу України.
Секретар сільської ради
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Додаток 1
до Положення про оподаткування
земельним податком
СТАВКИ
земельного податку1
Ставки вводяться в дію з 01 січня 2022 року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або
території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення
ради:
Код області

07

Код
району

10

Код згідно з
КОАТУУ

Найменування адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

2123286301
2123282501
2123283001
2123283002
2123283003
2123284001
2123284501
2123284502
2123284503
2123284504
2123285001
2123285002
2123285501
2123285502
2123285503
2123286201
2123286202

с.Турї Ремети
с.Вільшинки
с.Порошково
с.Маюрки
с.Мокра
с.Туриця
с.Турички
с.Липовець
с.Лікіцари
с.Лумшори
с.Тур'я- Бистра
с.Свалявка
с.Тур'я Пасіка
с.Завбуч
с.Раково
с.Тур'я Поляна
с.Полянська Гута

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)

Вид цільового призначення земель2

код2

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

найменування2

Землі сільськогосподарського призначення
1,000
01.01 Для ведення товарного сільськогосподарського 1,000
4
виробництва
01

15

2,000

2,000

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)

Вид цільового призначення земель2

код2

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

найменування2

01.02 Для ведення фермерського господарства4

1,000

1,000

2,000

2,000

01.03 Для ведення особистого селянського
господарства4

1,000

1,000

4,000

4,000

01.04 Для ведення підсобного сільського
господарства4

1,000

1,000

4,000

01.05 Для індивідуального садівництва4

1,000

1,000

4,000

4,000

01.06 Для колективного садівництва4

1,000

1,000

4,000

4,000

01.07 Для городництва4

1,000

1,000

2,000

2,000

01.08 Для сінокосіння і випасання худоби4

1,000

1,000

2,000

2,000

01.09 Для дослідних і навчальних цілей

1,000

1,000

3,000

3,000

01.10 Для пропаганди передового досвіду ведення
сільського господарства

1,000

1,000

3,000

3,000

01.11 Для надання послуг у сільському господарстві

1,000

1,000

3,000

3,000

01.12 Для розміщення інфраструктури оптових ринків 1,000
сільськогосподарської продукції
1,000
01.13 Для іншого сільськогосподарського
призначення

1,000

3,000

3,000

1,000

3,000

3,000

1,000

1,000

1,000

01.14 Для цілей підрозділів 01.01-01.13 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
02

1,000

4,000

Землі житлової забудови

02.01 Для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка)4

0,070

0,070

5,000

5,000

02.02 Для колективного житлового будівництва4

0,070

0,070

5,000

5,000

02.03 Для будівництва і обслуговування
багатоквартирного житлового будинку

0,070

0,070

5,000

5,000

02.04 Для будівництва і обслуговування будівель
тимчасового проживання

0,070

0,070

5,000

5,000

02.05 Для будівництва індивідуальних гаражів

0,100

0,100

5,000

5,000
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Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)

Вид цільового призначення земель2

код2

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

найменування2

02.06 Для колективного гаражного будівництва

0,100

0,100

5,000

5,000

02.07 Для іншої житлової забудови

0,100

0,100

5,000

5,000

0,100

0,100

1,000

1,000

02.08 Для цілей підрозділів 02.01-02.07 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
03

Землі громадської забудови

03.01 Для будівництва та обслуговування будівель
органів державної влади та місцевого
самоврядування4

0,100

0,100

0,100

0,100

03.02 Для будівництва та обслуговування будівель
закладів освіти4

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

0,100

03.06 Для будівництва та обслуговування будівель
екстериторіальних організацій та органів 4

0,100

0,100

0,100

0,100

03.07 Для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі

2,000

2,000

5,000

5,000

12,00*

12,00*
3,000

3,000

5,000

5,000

5,000

5,000

03.03 Для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної
допомоги4
03.04 Для будівництва та обслуговування будівель
громадських та релігійних організацій4
03.05 Для будівництва та обслуговування будівель
закладів культурно-просвітницького
обслуговування4

03.08 Для будівництва та обслуговування об’єктів
туристичної інфраструктури та закладів
громадського харчування
03.09 Для будівництва та обслуговування будівель
кредитно-фінансових установ

2,000
2,000
12,00* 12,00*
3,000

3,000

12,00*

12,00*

2,000

2,000

12,00*

12,00*

03.11 Для будівництва та обслуговування будівель і
споруд закладів науки

0,100

0,100

1,000

1,000

03.12 Для будівництва та обслуговування будівель

0,100

0,100

1,000

1,000

03.10 Для будівництва та обслуговування будівель
ринкової інфраструктури
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Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
Вид цільового призначення земель2

код2

найменування2

за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)
для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

закладів комунального обслуговування
03.13 Для будівництва та обслуговування будівель
закладів побутового обслуговування

1,000

1,000

12,00*

12,00*

03.14 Для розміщення та постійної діяльності органів
ДСНС4

0,100

03.15 Для будівництва та обслуговування інших
будівель громадської забудови
03.16 Для цілей підрозділів 03.01-03.15 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
04

1,000

1,000

0,100

1,000

1,000

0,100

0,100

1,000

1,000

0,100

0,100

0,100

0,100

Землі природно-заповідного фонду

04.01 Для збереження та використання біосферних
заповідників

0,100

0,100

0,100

0,100

04.02 Для збереження та використання природних
заповідників4

0,100

0,100

0,100

0,100

04.03 Для збереження та використання національних
природних парків4

0,100

0,100

0,100

0,100

04.04 Для збереження та використання ботанічних
садів4

0,100

0,100

0,100

0,100

04.05 Для збереження та використання зоологічних
парків

0,100

0,100

0,100

0,100

04.06 Для збереження та використання
дендрологічних парків

0,100

0,100

0,100

0,100

04.07 Для збереження та використанняпарків пам’яток садово-паркового мистецтва

0,100

0,100

0,100

0,100

04.08 Для збереження та використання заказників

0,100

0,100

0,100

0,100

04.09 Для збереження та використання заповідних
урочищ

0,100

0,100

0,100

0,100

04.10 Для збереження та використання пам’яток
природи

0,100

0,100

0,100

0,100

04.11 Для збереження та використання регіональних
ландшафтних парків

0,100

0,100

0,100

0,100

05
06

Землі іншого природоохоронного призначення
Землі оздоровчого призначення (землі, що мають природні лікувальні властивості, які
використовуються або можуть використовуватися
для профілактики захворювань і лікування людей)
18

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)

Вид цільового призначення земель2

код2

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

найменування2

06.01 Для будівництва і обслуговування санаторнооздоровчих закладів4

2,000

2,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,500

1,000

1,000

10,00*

10,00*

06.02 Для розробки родовищ природних лікувальних
ресурсів

1,000

06.03 Для інших оздоровчих цілей
06.04 Для цілей підрозділів 06.01-06.03 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
07

Землі рекреаційного призначення

07.01 Для будівництва та обслуговування об’єктів
рекреаційного призначення4

2,000

2,000

10,00*

10,00*

Для будівництва та обслуговування об’єктів
4
07.02 фізичної культури і спорту

1,000

1,000

2,000

2,000

07.03 Для індивідуального дачного будівництва

2,000

2.000

5,000

5,000

07.04 Для колективного дачного будівництва

2,000

2.000

5,000

5,000

07.05 Для цілей підрозділів 07.01-07.04 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

08

Землі історико-культурного призначення

08.01 Для забезпечення охорони об’єктів культурної
спадщини

0,100

0,100

0,100

0,100

08.02 Для розміщення та обслуговування музейних
закладів

0,100

0,100

0,100

0,100

08.03 Для іншого історико-культурного призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

08.04 Для цілей підрозділів 08.01-08.03 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

09

Землі лісогосподарського призначення

09.01 Для ведення лісового господарства і пов’язаних
з ним послуг

0,100

0,100

0,100

0,100

09.02 Для іншого лісогосподарського призначення

0,100

0,100

0,100

0,100

09.03 Для цілей підрозділів 09.01-09.02 та для
збереження та використання земель природно-

0,100

0,100

0,100

0,100
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Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)

Вид цільового призначення земель2

код2

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

найменування2

заповідного фонду
10

Землі водного фонду

10.01 Для експлуатації та догляду за водними
об’єктами

0,300

0,300

0,300

0,300

10.02 Для облаштування та догляду за прибережними
захисними смугами

0,300

0,300

0,300

0,300

10.03 Для експлуатації та догляду за смугами
відведення

0,300

0,300

0,300

0,300

10.04 Для експлуатації та догляду за гідротехнічними,
іншими водогосподарськими спорудами і
каналами

0,300

0,300

0,300

0,300

10.05 Для догляду за береговими смугами водних
шляхів

0,300

0,300

0,300

0,300

10.06 Для сінокосіння

0,100

0,100

0,100

0,100

10.07 Для рибогосподарських потреб

1,000

1,000

5,000

5,000

10.08 Для культурно-оздоровчих потреб,
рекреаційних, спортивних і туристичних цілей

1,000

1,000

3,000

3,000

10.09 Для проведення науково-дослідних робіт

0,100

0,100

0,100

0,100

10.10 Для будівництва та експлуатації гідротехнічних,
гідрометричних та лінійних споруд

0,100

0,100

0,100

0,100

10.11 Для будівництва та експлуатації санаторіїв та
інших лікувально-оздоровчих закладів у межах
прибережних захисних смуг морів, морських
заток і лиманів

1,000

1,000

1,000

1,000

10.12 Для цілей підрозділів 10.01-10.11 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду

0,100

0,100

0,100

0,100

1,000

1,000

5,000

5,000

10,00*

10,00*

1,000

1,000

5,000

5,000

10,00*

10,00*

11

Землі промисловості

11.01 Для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємствами, що пов’язані з користуванням
надрами
11.02 Для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
підприємств переробної, машинобудівної та
іншої промисловості
20

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)

Вид цільового призначення земель2

код2

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

найменування2

11.03 Для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
будівельних організацій та підприємств
11.04 Для розміщення та експлуатації основних,
підсобних і допоміжних будівель та споруд
технічної інфраструктури (виробництва та
розподілення газу, постачання пари та гарячої
води, збирання, очищення та розподілення
води)

1,000

1,000

10,00*

10,00*

1,000

1,000

10,00*

10,00*

1,000

1,000

11.05 Для цілей підрозділів 11.01-11.04 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
12

5,000

5,000

5,000

5,000

1,000

1,000

Землі транспорту

12.01 Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд залізничного транспорту

-

-

12.02 Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд морського транспорту

-

-

-

-

12.03 Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд річкового транспорту

-

-

-

-

12.04 Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд автомобільного транспорту та
дорожнього господарства4

1,000

1,000

1,000

1,000

12.05 Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд авіаційного транспорту

-

-

-

-

1,000

1,000

5,000

5,000

12.07 Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд міського електротранспорту

-

-

-

-

12.08 Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд додаткових транспортних послуг та
допоміжних операцій

1,000

1,000

1,000

1,000

12.09 Для розміщення та експлуатації будівель і
споруд іншого наземного транспорту

1,000

1,000

1,000

1,000

12.10 Для цілей підрозділів 12.01-12.09 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду

1,000

1,000

1,000

1,000

12.06 Для розміщення та експлуатації об’єктів
трубопровідного транспорту

13

Землі зв’язку
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-

-

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)

Вид цільового призначення земель2

код2

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

найменування2

13.01 Для розміщення та експлуатації об’єктів і
споруд телекомунікацій

3,000

3,000

10,00*

10,00*

13.02 Для розміщення та експлуатації будівель та
споруд об’єктів поштового зв’язку

1,000

13.03 Для розміщення та експлуатації інших
технічних засобів зв’язку

5,000

5,000

1,000

5,000

5,000

3,000

3,000

5,000

5,000

10,00*

10,00*

1,000

1,000

1,000

1,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

5,000

13.04 Для цілей підрозділів 13.01-13.03, 13.05 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
14

Землі енергетики

14.01 Для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів
енергогенеруючих підприємств, установ і
організацій
14.02 Для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів
передачі електричної та теплової енергії
14.03 Для цілей підрозділів 14.01-14.02 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
15

3,000

3,000

10,00*

10,00*

3,000

3,000

10,00*

10,00*

3,000

3,000

10,00*

10,00*

Землі оборони

15.01 Для розміщення та постійної діяльності
Збройних Сил4

0,010

-

0,010

-

15.02 Для розміщення та постійної діяльності
військових частин (підрозділів) Національної
гвардії4

0,010

-

0,010

-

15.03 Для розміщення та постійної діяльності
Держприкордонслужби4

0,010

15.04 Для розміщення та постійної діяльності СБУ4

0,010

15.05 Для розміщення та постійної діяльності
Держспецтрансслужби4

0,010

15.06 Для розміщення та постійної діяльності Служби 0,010
зовнішньої розвідки4
22

-

0,010
0,010
0,010
0,010

-

Ставки податку3
(відсотків нормативної грошової оцінки)
за земельні ділянки, за земельні діялянки,
нормативну грошову нормативну грошову
оцінку яких
оцінку яких не
проведено (незалежно
проведено
від
місцезнаходження)

Вид цільового призначення земель2

код2

для
для
для
для
юридичних фізичних юридичних фізичних
осіб
осіб
осіб
осіб

найменування2

15.07 Для розміщення та постійної діяльності інших,
утворених відповідно до законів, військових
формувань4
15.08 Для цілей підрозділів 15.01-15.07 та для
збереження та використання земель природнозаповідного фонду
16

Землі запасу

17

Землі резервного фонду

18

Землі загального користування

19

Для цілей підрозділів 16-18 та для збереження
та використання земель природно-заповідного
фонду

4

0,010

0,010

-

-

0,010

0,010

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

-

* ставка податку за земельні ділянки, нормативну оцінку яких проведено, які перебувають в постійному
користуванні суб’єктів господарювання (крім державної та комунальної форм власності).
У разі встановлення ставок податку, відмінних на територіях різних населених пунктів
адміністративно-територіальної одиниці, за кожним населеним пунктом ставки затверджуються окремими
додатками.
1

Вид цільового призначення земель зазначається згідно з Класифікацією видів цільового призначення
земель, затвердженою наказом Держкомзему від 23 липня 2010 р. № 548.
2

3
Ставки податку встановлюються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті 12, пункту
30.2 статті 30, статей 274 і 277 Податкового кодексу України і зазначаються десятковим дробом з трьома (у
разі потреби чотирма) десятковими знаками після коми.

Земельні ділянки, що класифікуються за кодами цього підрозділу, звільняються/можуть звільнятися
повністю або частково від оподаткування земельним податком відповідно до норм статей 281-283
Податкового кодексу України.
4

Секретар сільської ради
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Додаток 2
до Положення про оподаткування
земельним податком
ПЕРЕЛІК
пільг для фізичних та юридичних осіб, наданих відповідно
до пункту 284.1 статті 284 Податкового кодексу України,
із сплати земельного податку
Пільги вводяться в дію з 01 січня 2022року.
Адміністративно-територіальні одиниці або населені пункти, або
території об’єднаних територіальних громад, на які поширюється дія рішення
ради:
Код
області

07

Код
району

10

Код згідно з
КОАТУУ

2123286301
2123282501
2123283001
2123283002
2123283003
2123284001
2123284501
2123284502
2123284503
2123284504
2123285001
2123285002
2123285501
2123285502
2123285503
2123286201
2123286202

Найменування адміністративно-територіальної
одиниці або населеного пункту, або території
об’єднаної територіальної громади

с.Турї Ремети
с.Вільшинки
с.Порошково
с.Маюрки
с.Мокра
с.Туриця
с.Турички
с.Липовець
с.Лікіцари
с.Лумшори
с.Тур'я- Бистра
с.Свалявка
с.Тур'я Пасіка
с.Завбуч
с.Раково
с.Тур'я Поляна
с.Полянська Гута

Група платників, категорія/цільове призначення
земельних ділянок

Розмір пільги
(відсотків суми
податкового зобов’язання
за рік)

1.Заклади, установи та організації, які повністю утримуються
за рахунок коштів державного бюджету та бюджету Тур'єРеметівської сільської ради
03. Землі громадської забудови.
03.01.Для будівництва та обслуговування будівель державної
влади та місцевого самоврядування

100

2.Комунальні підприємства, установи та організації
засновником яких є Тур'є-Реметівська сільська рада

100

24

03.Землі громадської забудови
Пільги визначаються з урахуванням норм підпункту 12.3.7 пункту 12.3 статті12, пункту 30.2 статті 30,
статей 281 і 282 Податкового кодексу України.
1

Секретар сільської ради
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Додаток №4
до рішення Тур'є-Реметівської
сільської ради
від ___ 2021року №
Положення про оподаткування єдиним податком
1. Платники податку
1.1. Платників єдиного податку визначено статтею 291 Податкового
кодексу України.
2. Об’єкт та база оподаткування
2.1. Об’єкт та база оподаткування для платників першої та другої груп
єдиного податку визначається статтею 292 Податкового кодексу України.
3. Ставки податку
3.1. Встановлення ставок єдиного податку та особливості їх
застосування регулюються статтею 293 Податкового кодексу України.
3.2. Фіксовані ставки єдиного податку, які застосовують спрощену
систему оподаткування, обліку та звітності та віднесені до першої та другої
груп платників єдиного податку, визначених в пунктах 293.1, 293.2 статті 293
Податкового кодексу України, встановлюються з розрахунку на календарний
місяць в таких розмірах:
- для першої групи платників єдиного податку згідно з Додатком 1 до
цього Положення;
- для другої групи платників єдиного податку згідно з Додатком 2 до
цього Положення.
4. Податковий (звітний) період
4.1. Податковий (звітний) період для платників єдиного податку першої
та другої груп визначено пунктом 294.1 статті 294 Податкового кодексу
України.
5. Порядок обчислення податку
5.1. Порядок обчислення податку визначено пунктами 295.2, 295.5 та
295.8 статті 295 Податкового кодексу України з урахуванням особливостей,
визначених статтею 297 Податкового кодексу України.
6. Строк та порядок сплати податку
6.1. Строк та порядок сплати податку визначено пунктами 295.1,
295.4, 295.6, 295.7 статті 295 Податкового кодексу України.
7. Строк та порядок подання звітності
7.1. Строк та порядок подання звітності про обчислення і сплати
податку платниками єдиного податку визначено статтею 296 Податкового
кодексу України, з урахуванням особливостей визначених статтею 297
Податкового кодексу України.
Секретар сільської ради
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Додаток 1
до Положення про оподаткування
єдиним податком
Фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
I групи платників єдиного податку

Код
КВЕД ДК
009:2010

Види господарської діяльності

Фіксована ставка
податку, % для
платників I групи
(у відсотках до
розміру
прожиткового
мінімуму для
працездатних осіб,
встановленого
законом на 01
січня податкового
(звітного) року, з
розрахунку на
календарний
місяць

1

2

3

47.8
47.81

47.82
47.89
02.40
13.9
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
14
14.1
14.11
14.12
14.13
14.14
14.19

Роздрібний продаж товарів з торговельних місць
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами,
напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних
товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових
виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж
пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність
фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових
вин)
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами,
одягом і взуттям
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
Побутові послуги населенню
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
*Виробництво інших текстильних виробів
*Виробництво трикотажного полотна
*Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
*Виробництво килимів і килимових виробів
*Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
*Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім
одягу
*Виробництво одягу
*Виробництво одягу, крім хутряного
*Виробництво одягу зі шкіри
*Виробництво робочого одягу
*Виробництво іншого верхнього одягу
*Виробництво спіднього одягу
*Виробництво іншого одягу й аксесуарів

1

14.2
14.20

2

10
10

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
3

*Виготовлення виробів із хутра
*Виготовлення виробів із хутра

10
10
27

*Виробництво трикотажного та в’язаного одягу
*Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
*Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу
*Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
*Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів,
сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра
15.11
*Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра
15.12
*Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів
зі шкіри та інших матеріалів
15.20
*Виробництво взуття
16.23
*Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і
столярних виробів
16.24
*Виробництво дерев’яної тари
16.29
*Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з
корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
33.11
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
45.2
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
45.20
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
74.2
Діяльність у сфері фотографії
74.20
Діяльність у сфері фотографії
77.2
Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
77.21
Прокат товарів для спорту та відпочинку
77.22
Прокат відеозаписів і дисків
77.29
Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
81.2
Діяльність із прибирання
81.21
Загальне прибирання будинків
81.22
Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів
95.2
Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку
95.21
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для
приймання, записування, відтворення звуку й зображення
95.22
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
95.23
Ремонт взуття та шкіряних виробів
95.24
Ремонт меблів і домашнього начиння
95.25
Ремонт годинників і ювелірних виробів
95.29
Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
96
Надання інших індивідуальних послуг
96.0
Надання інших індивідуальних послуг
96.01
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
96.02
Надання послуг перукарнями та салонами краси (крім салони краси)
96.03
Організування поховань і надання суміжних послуг
96.04
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
96.09
Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у. *(послуги
домашньої прислуги та послуги, пов’язані з очищенням та
прибиранням приміщень за індивідуальним замовленням)
Інші види господарської діяльності, які не ввійшли до даного переліку, крім тих,
здійснення яких заборонено спрощеною системою
* виготовлення за індивідуальним замовленням;
У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань
14.3
14.31
14.39
15
15.1

10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10
10

10

Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу україни або Класифікації
видів економічної діяльності – зміни
до кодів та найменування зазначеного переліку
застосовуються відповідно.

Секретар сільської ради
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Додаток 2
До Положення про оподаткування
єдиним податком
Фіксовані ставки
єдиного податку для фізичних осіб-підприємців
ІI групи платників єдиного податку

Код
КВЕД ДК
009:2010

Види господарської діяльності

Фіксована ставка
податку, % для
платників II групи
(у відсотках до
розміру
мінімальної
заробітної плати ,
встановленої
законом на 01
січня податкового
(звітного) року, з
розрахунку на
календарний
місяць)

1

2

3

Сільське господарство, мисливство та надання пов’язаних із ними
послуг
Вирощування однорічних і дворічних культур
Вирощування зернових культур (крім рису), бобових культур і
насіння олійних культур
Вирощування рису
Вирощування овочів і баштанних культур, коренеплодів і
бульбоплодів
Вирощування цукрової тростини
Вирощування прядивних культур
Вирощування інших однорічних і дворічних культур
Вирощування багаторічних культур
Вирощування винограду
Вирощування тропічних і субтропічних фруктів
Вирощування цитрусових
Вирощування зерняткових і кісточкових фруктів
Вирощування ягід, горіхів, інших фруктів
Вирощування олійних плодів
Вирощування культур для виробництва напоїв
Вирощування пряних, ароматичних і лікарських культур
Вирощування інших багаторічних культур
Відтворення рослин
Відтворення рослин
Тваринництво
Розведення великої рогатої худоби молочних порід
29

20

01
01.1
01.11
01.12
01.13
01.14
01.16
01.19
01.2
01.21
01.22
01.23
01.24
01.25
01.26
01.27
01.28
01.29
01.3
01.30
01.4
01.41

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

1

01.42
01.43
01.44
01.45
01.46
01.47
01.49
01.5
01.50
01.6
01.61
01.62
01.63
01.64
01.7
01.70
02
02.1
02.10
02.2
02.20
02.3
02.30
02.4
02.40
03
03.1
03.11
03.12
03.2
03.21
03.22
10
10.1
10.11
10.12
10.13
10.2
10.20
10.3
10.31
10.32

2

3

Розведення іншої великої рогатої худоби та буйволів
Розведення коней та інших тварин родини конячих
Розведення верблюдів та інших тварин родини верблюдячих
Розведення овець і кіз
Розведення свиней
Розведення свійської птиці
Розведення інших тварин
Змішане сільське господарство
Змішане сільське господарство
Допоміжна діяльність у сільському господарстві та післяурожайна
діяльність
Допоміжна діяльність у рослинництві
Допоміжна діяльність у тваринництві
Післяурожайна діяльність
Оброблення насіння для відтворення
Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними
послуг
Мисливство, відловлювання тварин і надання пов’язаних із ними
послуг
Лісове господарство та лісозаготівлі
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
Лісівництво та інша діяльність у лісовому господарстві
Лісозаготівлі
Лісозаготівлі
Збирання дикорослих недеревних продуктів
Збирання дикорослих недеревних продуктів
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
Надання допоміжних послуг у лісовому господарстві
Рибне господарство
Рибальство
Морське рибальство
Прісноводне рибальство
Рибництво (аквакультура)
Морське рибництво (аквакультура)
Прісноводне рибництво (аквакультура)
Виробництво харчових продуктів
Виробництво м’яса та м’ясних продуктів
Виробництво м’яса
Виробництво м’яса свійської птиці
Виробництво м’ясних продуктів
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
Перероблення та консервування риби, ракоподібних і молюсків
Перероблення та консервування фруктів і овочів
Перероблення та консервування картоплі
Виробництво фруктових і овочевих соків

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

10.39
10.4
1

Інші види перероблення та консервування фруктів і овочів
Виробництво олії та тваринних жирів
2

20
20
3

10.41

Виробництво олії та тваринних жирів

20

10.42
10.5
10.51
10.52
10.6

Виробництво маргарину і подібних харчових жирів
Виробництво молочних продуктів
Перероблення молока, виробництво масла та сиру
Виробництво морозива
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості,
крохмалів і крохмальних продуктів
Виробництво продуктів борошномельно-круп’яної промисловості
Виробництво крохмалів і крохмальних продуктів
Виробництво хліба, хлібобулочних і борошняних виробів
Виробництво хліба та хлібобулочних виробів; виробництво
борошняних кондитерських виробів, тортів і тістечок нетривалого
зберігання
Виробництво сухарів і сухого печива; виробництво борошняних
кондитерських виробів, тортів і тістечок тривалого зберігання
Виробництво макаронних виробів і подібних борошняних виробів
Виробництво інших харчових продуктів
Виробництво цукру
Виробництво какао, шоколаду та цукрових кондитерських виробів
Виробництво чаю та кави
Виробництво прянощів і приправ
Виробництво готової їжі та страв
Виробництво дитячого харчування та дієтичних харчових продуктів
Виробництво інших харчових продуктів, н. в. і. у.
Виробництво готових кормів для тварин
Виробництво готових кормів для тварин, що утримуються на фермах
Виробництво готових кормів для домашніх тварин
Текстильне виробництво
Підготування та прядіння текстильних волокон
Підготування та прядіння текстильних волокон
Ткацьке виробництво
Ткацьке виробництво
Оздоблення текстильних виробів
Оздоблення текстильних виробів
Виробництво інших текстильних виробів
Виробництво трикотажного полотна
Виробництво готових текстильних виробів, крім одягу
Виробництво килимів і килимових виробів
Виробництво канатів, мотузок, шпагату та сіток
Виробництво нетканих текстильних матеріалів і виробів із них, крім
одягу
Виробництво інших текстильних виробів
технічного та
промислового призначення

20
20
20
20
20

10.61
10.62
10.7
10.71

10.72
10.73
10.8
10.81
10.82
10.83
10.84
10.85
10.86
10.89
10.9
10.91
10.92
13
13.1
13.10
13.2
13.20
13.3
13.30
13.9
13.91
13.92
13.93
13.94
13.95
13.96
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20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

13.99
14
14.1
14.11
14.12
1

14.13
14.14
14.19
14.2
14.20
14.3
14.31
14.39
15
15.1
15.11
15.12
15.2
15.20
16

16.1
16.10
16.2
16.21
16.22
16.23
16.24
16.29
17
17.1
17.11
17.12
17.2
17.21
17.22
17.23
17.24

Виробництво інших текстильних виробів, н. в. і. у.
Виробництво одягу
Виробництво одягу, крім хутряного
Виробництво одягу зі шкіри
Виробництво робочого одягу

20
20
20
20
20

2

3

Виробництво іншого верхнього одягу
Виробництво спіднього одягу
Виробництво іншого одягу й аксесуарів
Виготовлення виробів із хутра
Виготовлення виробів із хутра
Виробництво трикотажного та в’язаного одягу
Виробництво панчішно-шкарпеткових виробів
Виробництво іншого трикотажного та в’язаного одягу
Виробництво шкіри, виробів зі шкіри та інших матеріалів
Дублення шкур і оздоблення шкіри; виробництво дорожніх виробів,
сумок, лимарно-сідельних виробів; вичинка та фарбування хутра
Дублення шкур і оздоблення шкіри; вичинка та фарбування хутра
Виробництво дорожніх виробів, сумок, лимарно-сідельних виробів зі
шкіри та інших матеріалів
Виробництво взуття
Виробництво взуття
Оброблення деревини та виготовлення виробів з деревини та корка,
крім меблів; виготовлення виробів із соломки та рослинних
матеріалів для плетіння
Лісопильне та стругальне виробництво
Лісопильне та стругальне виробництво
Виготовлення виробів з деревини, корка, соломки та рослинних
матеріалів для плетіння
Виробництво фанери, дерев’яних плит і панелей, шпону
Виробництво щитового паркету
Виробництво інших дерев’яних будівельних конструкцій і столярних
виробів
Виробництво дерев’яної тари
Виробництво інших виробів з деревини; виготовлення виробів з
корка, соломки та рослинних матеріалів для плетіння
Виробництво паперу та паперових виробів
Виробництво паперової маси, паперу та картону
Виробництво паперової маси
Виробництво паперу та картону
Виготовлення виробів з паперу та картону
Виробництво гофрованого паперу та картону, паперової та картонної
тари
Виробництво паперових виробів господарсько-побутового та
санітарно-гігієнічного призначення
Виробництво паперових канцелярських виробів
Виробництво шпалер

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

17.29
18
18.1
18.11
18.12
18.13

1

18.14
18.2
18.20
20
20.1
20.12
20.13
20.14
20.15
20.2
20.20
20.3
20.30
20.4
20.41
20.42
20.5
20.52
20.53
20.59
20.6
20.60
22
22.1
22.19
22.2
22.21
22.22
22.23
22.29
23
23.1

Виробництво інших виробів з паперу та картону
Поліграфічна діяльність, тиражування записаної інформації
Поліграфічна діяльність і надання пов’язаних із нею послуг
Друкування газет
Друкування іншої продукції
Виготовлення друкарських форм і надання інших поліграфічних
послуг

20
20
20
20
20
20

2

3

Брошурувально-палітурна діяльність і надання пов’язаних із нею
послуг
Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
Тиражування звуко-, відеозаписів і програмного забезпечення
Виробництво хімічних речовин і хімічної продукції
Виробництво основної хімічної продукції, добрив і азотних сполук,
пластмас і синтетичного каучуку в первинних формах
Виробництво барвників і пігментів
Виробництво інших основних неорганічних хімічних речовин
Виробництво інших основних органічних хімічних речовин
Виробництво добрив і азотних сполук
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції
Виробництво пестицидів та іншої агрохімічної продукції
Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та
мастик
Виробництво фарб, лаків і подібної продукції, друкарської фарби та
мастик
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та
полірування, парфумних і косметичних засобів
Виробництво мила та мийних засобів, засобів для чищення та
полірування
Виробництво парфумних і косметичних засобів
Виробництво іншої хімічної продукції
Виробництво клеїв
Виробництво ефірних олій
Виробництво іншої хімічної продукції, н. в. і. у.
Виробництво штучних і синтетичних волокон
Виробництво штучних і синтетичних волокон
Виробництво гумових і пластмасових виробів
Виробництво гумових виробів
Виробництво інших гумових виробів
Виробництво пластмасових виробів
Виробництво плит, листів, труб і профілів із пластмас
Виробництво тари з пластмас
Виробництво будівельних виробів із пластмас
Виробництво інших виробів із пластмас
Виробництво іншої неметалевої мінеральної продукції
Виробництво скла та виробів зі скла

20
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

23.11
23.12
23.13
23.14
23.19
23.3
23.31
23.32
23.4
1

23.41
23.42
23.43
23.44
23.49
23.5
23.51
23.52
23.6
23.61
23.62
23.63
23.64
23.65
23.69
23.7
23.70
24.2
24.20
25
25.1
25.11
25.12
25.2
25.21
25.29
25.3
25.30
25.6
25.61
25.62

Виробництво листового скла
Формування й оброблення листового скла
Виробництво порожнистого скла
Виробництво скловолокна
Виробництво й оброблення інших скляних виробів, у тому числі
технічних
Виробництво будівельних матеріалів із глини
Виробництво керамічних плиток і плит
Виробництво цегли, черепиці та інших будівельних виробів із
випаленої глини
Виробництво іншої продукції з фарфору та кераміки

20
20
20
20
20

2

3

Виробництво господарських і декоративних керамічних виробів
Виробництво керамічних санітарно-технічних виробів
Виробництво керамічних електроізоляторів та ізоляційної арматури
Виробництво інших керамічних виробів технічного призначення
Виробництво інших керамічних виробів
Виробництво цементу, вапна та гіпсових сумішей
Виробництво цементу
Виробництво вапна та гіпсових сумішей
Виготовлення виробів із бетону, гіпсу та цементу
Виготовлення виробів із бетону для будівництва
Виготовлення виробів із гіпсу для будівництва
Виробництво бетонних розчинів, готових для використання
Виробництво сухих будівельних сумішей
Виготовлення виробів із волокнистого цементу
Виробництво інших виробів із бетону гіпсу та цементу
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного
каменю
Різання, оброблення та оздоблення декоративного та будівельного
каменю
Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі
Виробництво труб, порожнистих профілів і фітингів зі сталі
Виробництво готових металевих виробів, крім машин і устатковання
Виробництво будівельних металевих конструкцій і виробів
Виробництво будівельних металевих конструкцій і частин
конструкцій
Виробництво металевих дверей і вікон
Виробництво металевих баків, резервуарів і контейнерів
Виробництво радіаторів і котлів центрального опалення
Виробництво інших металевих баків, резервуарів і контейнерів
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
Виробництво парових котлів, крім котлів центрального опалення
Оброблення металів та нанесення покриття на метали; механічне
оброблення металевих виробів
Оброблення металів та нанесення покриття на метали
Механічне оброблення металевих виробів

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

25.7
25.71
25.72
25.73
25.9
25.91
25.92
25.93
25.94
25.99
26
26.1
1

26.11
26.12
26.2
26.20
26.3
26.30
26.4
26.40
26.52
26.6
26.60
26.7
26.70
26.8
26.80
27
27.1
27.11
27.12
27.2
27.20
27.3
27.31
27.32
27.33
27.4
27.40

Виробництво столових приборів, інструментів і металевих виробів
загального призначення
Виробництво столових приборів
Виробництво замків і дверних петель
Виробництво інструментів
Виробництво інших готових металевих виробів
Виробництво сталевих бочок і подібних контейнерів
Виробництво легких металевих паковань
Виробництво виробів із дроту, ланцюгів і пружин
Виробництво кріпильних і ґвинтонарізних виробів
Виробництво інших готових металевих виробів, н. в. і. у.
Виробництво комп’ютерів, електронної та оптичної продукції
Виробництво електронних компонентів і плат

20

2

3

Виробництво електронних компонентів
Виробництво змонтованих електронних плат
Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання
Виробництво комп’ютерів і периферійного устатковання
Виробництво обладнання зв’язку
Виробництво обладнання зв’язку
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для
приймання, записування та відтворювання звуку й зображення
Виробництво електронної апаратури побутового призначення для
приймання, записування та відтворювання звуку й зображення
Виробництво годинників
Виробництво радіологічного, електромедичного й
електротерапевтичного устатковання
Виробництво
радіологічного,
електромедичного
й
електротерапевтичного устатковання
Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання
Виробництво оптичних приладів і фотографічного устатковання
Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних
Виробництво магнітних і оптичних носіїв даних
Виробництво електричного устатковання
Виробництво електродвигунів, генераторів, трансформаторів,
електророзподільчої та контрольної апаратури
Виробництво електродвигунів, генераторів і трансформаторів
Виробництво електророзподільчої та контрольної апаратури
Виробництво батарей і акумуляторів
Виробництво батарей і акумуляторів
Виробництво проводів, кабелів і електромонтажних пристроїв
Виробництво волоконно-оптичних кабелів
Виробництво інших видів електронних і електричних проводів і
кабелів
Виробництво електромонтажних пристроїв
Виробництво електричного освітлювального устатковання
Виробництво електричного освітлювального устатковання

20
20
20
20
20
20
20

35

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

27.5
27.51
27.52
27.9
27.90
28
28.1
28.11
28.12
28.13
28.14
28.15
28.2
28.21

Виробництво побутових приладів
Виробництво електричних побутових приладів
Виробництво неелектричних побутових приладів
Виробництво іншого електричного устатковання
Виробництво іншого електричного устатковання
Виробництво машин і устатковання, н. в. і. у.
Виробництво машин і устатковання загального призначення
Виробництво двигунів і турбін, крім авіаційних, автотранспортних і
мотоциклетних двигунів
Виробництво гідравлічного та пневматичного устатковання
Виробництво інших помп і компресорів
Виробництво інших кранів і клапанів
Виробництво підшипників, зубчастих передач, елементів механічних
передач і приводів
Виробництво інших машин і устатковання загального призначення
Виробництво печей і пічних пальників

20
20
20
20
20
20
20
20

2

3

1

Виробництво
устатковання

вантажно-розвантажувального

20

28.23

Виробництво офісних машин і устатковання, крім комп’ютерів і
периферійного устатковання
Виробництво
ручних
електромеханічних
і
пневматичних
інструментів
Виробництво промислового холодильного та вентиляційного
устатковання
Виробництво інших машин і устатковання загального призначення,
н. в. і. у.
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового
господарства
Виробництво машин і устатковання для сільського та лісового
господарства
Виробництво металообробних машин і верстатів
Виробництво металообробних машин
Виробництво інших верстатів
Виробництво інших машин і устатковання спеціального
призначення
Виробництво машин і устатковання для металургії
Виробництво машин і устатковання для добувної промисловості та
будівництва
Виробництво машин і устатковання для виготовлення харчових
продуктів і напоїв, перероблення тютюну
Виробництво машин і устатковання для виготовлення текстильних,
швейних, хутряних і шкіряних виробів
Виробництво машин і устатковання для виготовлення паперу та
картону
Виробництво машин і устатковання для виготовлення пластмас і
гуми
Виробництво інших машин і устатковання спеціального

20

28.25
28.29
28.3
28.30
28.4
28.41
28.49
28.9
28.91
28.92
28.93
28.94
28.95
28.96
28.99

та

20
20

28.22

28.24

підіймального

20
20
20
20
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

30
30.1
30.11
30.12
30.2
30.20
30.9
30.92
30.99
31
31.0
31.01
31.02
31.03
31.09
32
32.12
1

32.13
32.2
32.20
32.3
32.30
32.4
32.40
32.5
32.50
32.9
32.91
32.99
33
33.1
33.11
33.12
33.13
33.14
33.15
33.16
33.17
33.19

призначення, н. в. і. у.
Виробництво інших транспортних засобів
Будування суден і човнів
Будування суден і плавучих конструкцій
Будування прогулянкових і спортивних човнів
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
Виробництво залізничних локомотивів і рухомого складу
Виробництво транспортних засобів, н. в. і. у.
Виробництво велосипедів, дитячих та інвалідних колясок
Виробництво інших транспортних засобів і обладнання, н. в. і. у.
Виробництво меблів
Виробництво меблів
Виробництво меблів для офісів і підприємств торгівлі
Виробництво кухонних меблів
Виробництво матраців
Виробництво інших меблів
Виробництво іншої продукції
Виробництво ювелірних і подібних виробів *
*(виготовлення ювелірних виробів за індивідуальним замовленням)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2

3

Виробництво біжутерії та подібних виробів
Виробництво музичних інструментів
Виробництво музичних інструментів
Виробництво спортивних товарів
Виробництво спортивних товарів
Виробництво ігор та іграшок
Виробництво ігор та іграшок
Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
Виробництво медичних і стоматологічних інструментів і матеріалів
Виробництво продукції, н. в. і. у.
Виробництво мітел і щіток
Виробництво іншої продукції, н. в. і. у.
Ремонт і монтаж машин і устатковання
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів, машин
і устатковання
Ремонт і технічне обслуговування готових металевих виробів
Ремонт і технічне обслуговування машин і устатковання
промислового призначення
Ремонт і технічне обслуговування електронного й оптичного
устатковання
Ремонт і технічне обслуговування електричного устатковання
Ремонт і технічне обслуговування суден і човнів
Ремонт і технічне обслуговування повітряних і космічних літальних
апаратів
Ремонт і технічне обслуговування інших транспортних засобів
Ремонт і технічне обслуговування інших машин і устатковання

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
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20
20
20
20
20
20
20
20

33.2
33.20
35.1
35.11
35.12
35.13
35.14
35.3
35.30
37
37.0
37.00
38
38.1
38.11
38.12
38.2
38.21
38.22
38.3
38.31
38.32
1

39
39.0
39.00
41
41.1
41.10
41.2
41.20
42
42.1
42.11
42.12
42.13
42.2
42.21
42.22
42.9
42.91
42.99
43
43.1
43.11
43.12

Установлення та монтаж машин і устатковання
Установлення та монтаж машин і устатковання
Виробництво, передача та розподілення електроенергії
Виробництво електроенергії
Передача електроенергії
Розподілення електроенергії
Торгівля електроенергією
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Постачання пари, гарячої води та кондиційованого повітря
Каналізація, відведення й очищення стічних вод
Каналізація, відведення й очищення стічних вод
Каналізація, відведення й очищення стічних вод
Збирання, оброблення й видалення відходів; відновлення матеріалів
Збирання відходів
Збирання безпечних відходів
Збирання небезпечних відходів
Оброблення та видалення відходів
Оброблення та видалення безпечних відходів
Оброблення та видалення небезпечних відходів
Відновлення матеріалів
Демонтаж (розбирання) машин і устатковання
Відновлення відсортованих відходів
2

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3

Інша діяльність щодо поводження з відходами
Інша діяльність щодо поводження з відходами
Інша діяльність щодо поводження з відходами
Будівництво будівель
Організація будівництва будівель
Організація будівництва будівель
Будівництво житлових і нежитлових будівель
Будівництво житлових і нежитлових будівель
Будівництво споруд
Будівництво доріг і залізниць
Будівництво доріг і автострад
Будівництво залізниць і метрополітену
Будівництво мостів і тунелів
Будівництво комунікацій
Будівництво трубопроводів
Будівництво споруд електропостачання та телекомунікацій
Будівництво інших споруд
Будівництво водних споруд
Будівництво інших споруд, н. в. і. у.
Спеціалізовані будівельні роботи
Знесення та підготовчі роботи на будівельному майданчику
Знесення
Підготовчі роботи на будівельному майданчику
38

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

43.13
43.2
43.21
43.22
43.29
43.3
43.31
43.32
43.33
43.34
43.39
43.9
43.91
43.99
45
45.19
45.2
45.20
45.3
45.31
45.32

1

46
46.1
46.11

46.13
46.14
46.15
46.16
46.18
46.19
46.2
46.22
46.23
46.24

Розвідувальне буріння
Електромонтажні, водопровідні та інші будівельно-монтажні роботи
Електромонтажні роботи
Монтаж водопровідних мереж, систем опалення та кондиціонування
Інші будівельно-монтажні роботи
Роботи із завершення будівництва
Штукатурні роботи
Установлення столярних виробів
Покриття підлоги й облицювання стін
Малярні роботи та скління
Інші роботи із завершення будівництва
Інші спеціалізовані будівельні роботи
Покрівельні роботи
Інші спеціалізовані будівельні роботи, н. в. і. у.
Оптова та роздрібна торгівля автотранспортними засобами та
мотоциклами, їх ремонт
Торгівля іншими автотранспортними засобами
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Технічне обслуговування та ремонт автотранспортних засобів
Торгівля деталями та приладдям для автотранспортних засобів
Оптова торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів
Роздрібна торгівля деталями та приладдям для автотранспортних
засобів

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2

3

Оптова торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
мотоциклами
Оптова торгівля за винагороду чи на основі контракту
Діяльність посередників у торгівлі сільськогосподарською
сировиною, живими тваринами, текстильною сировиною та
напівфабрикатами
Діяльність посередників у торгівлі деревиною, будівельними
матеріалами та санітарно-технічними виробами
Діяльність посередників у торгівлі машинами, промисловим
устаткованням, суднами та літаками
Діяльність посередників у торгівлі меблями, господарськими
товарами, залізними та іншими металевими виробами
Діяльність посередників у торгівлі текстильними виробами, одягом,
хутром, взуттям і шкіряними виробами
Діяльність посередників, що спеціалізуються в торгівлі іншими
товарами
Діяльність посередників у торгівлі товарами широкого асортименту
Оптова торгівля сільськогосподарською сировиною та живими
тваринами
Оптова торгівля квітами та рослинами
Оптова торгівля живими тваринами
Оптова торгівля шкірсировиною, шкурами та шкірою

20
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20
20
20
20
20
20

20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

46.31
46.32
46.33
46.34
46.36
46.37
46.38
46.4
46.41
46.42
46.43

46.44
46.45
46.46
46.47
46.49
46.5
46.51
46.52
46.6
1

46.61
46.62
46.63
46.64
46.65
46.66
46.69
46.7
46.73
46.74
46.75
46.76
46.77

Оптова торгівля фруктами й овочами
Оптова торгівля м’ясом і м’ясними продуктами
Оптова торгівля молочними продуктами, яйцями, харчовими оліями
та жирами
Оптова торгівля напоями *(крім лікерогорільчаних виробів)
Оптова торгівля цукром, шоколадом і кондитерськими виробами
Оптова торгівля кавою, чаєм, какао та прянощами
Оптова торгівля іншими продуктами харчування, у тому числі
рибою, ракоподібними та молюсками
Оптова торгівля товарами господарського призначення
Оптова торгівля текстильними товарами
Оптова торгівля одягом і взуттям
Оптова торгівля побутовими електротоварами й електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворювання звуку й зображення
Оптова торгівля фарфором, скляним посудом і засобами для
чищення
Оптова торгівля парфумними та косметичними товарами
Оптова торгівля фармацевтичними товарами
Оптова торгівля меблями, килимами й освітлювальним приладдям
Оптова торгівля іншими товарами господарського призначення
Оптова торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням
Оптова торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням
Оптова торгівля електронним і телекомунікаційним устаткованням,
деталями до нього
Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням

20
20
20

2

3

Оптова
торгівля
сільськогосподарськими
устаткованням
Оптова торгівля верстатами

машинами

й

Оптова торгівля машинами й устаткованням для добувної
промисловості та будівництва
Оптова торгівля машинами й устаткованням для текстильного,
швейного та трикотажного виробництва
Оптова торгівля офісними меблями
Оптова торгівля іншими офісними машинами й устаткованням
Оптова торгівля іншими машинами й устаткованням
Інші види спеціалізованої оптової торгівлі
Оптова торгівля деревиною, будівельними матеріалами та санітарнотехнічним обладнанням
Оптова торгівля залізними виробами, водопровідним і опалювальним
устаткованням і приладдям до нього
Оптова торгівля хімічними продуктами
Оптова торгівля іншими проміжними продуктами
Оптова торгівля відходами та брухтом
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20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

46.9
46.90
47
47.1
47.19
47.21
47.22
47.23
47.24
47.29
47.4
47.41
47.42
47.43

47.5
47.51
47.52
47.53
1

47.54
47.59
47.6
47.61
47.62
47.63
47.64
47.65
47.7
47.71

Неспеціалізована оптова торгівля
Неспеціалізована оптова торгівля
Роздрібна торгівля, крім торгівлі автотранспортними засобами та
мотоциклами
Роздрібна торгівля в неспеціалізованих магазинах
Інші види роздрібної торгівлі в неспеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля фруктами й овочами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля м’ясом і м’ясними продуктами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля рибою, ракоподібними та молюсками в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля хлібобулочними виробами, борошняними та
цукровими кондитерськими виробами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля іншими продуктами харчування в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля інформаційним і комунікаційним устаткованням у
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля комп’ютерами, периферійним устаткованням і
програмним забезпеченням у спеціалізованих магазинах
Роздрібна
торгівля
телекомунікаційним
устаткованням
у
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля в спеціалізованих магазинах електронною
апаратурою побутового призначення для приймання, записування,
відтворення звуку й зображення
Роздрібна торгівля іншими товарами господарського призначення в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля текстильними товарами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля залізними виробами, будівельними матеріалами
та санітарно-технічними виробами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля килимами, килимовими виробами, покриттям для
стін і підлоги в спеціалізованих магазинах

20
20
20

2

3

Роздрібна торгівля побутовими електротоварами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля меблями, освітлювальним приладдям та іншими
товарами для дому в спеціалізованих магазинах

20

Роздрібна торгівля товарами культурного призначення та товарами
для відпочинку в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля книгами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля газетами та канцелярськими товарами в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля аудіо — та відеозаписами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля спортивним інвентарем у спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля іграми та іграшками в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля іншими товарами в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля одягом у спеціалізованих магазинах

20
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20

20

20
20
20
20
20
20
20

47.72
47.73
47.74
47.75
47.76

47.78
47.79
47.8
47.81

47.82
47.89
47.9
47.91
47.99
49
49.1
49.10
49.2
49.20
49.3
1

49.31
49.32
49.39
49.4
49.41
49.42
49.5
49.50
50
50.1
50.10

Роздрібна торгівля взуттям і шкіряними виробами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля фармацевтичними товарами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля медичними й ортопедичними товарами в
спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля косметичними товарами та туалетними
приналежностями в спеціалізованих магазинах
Роздрібна торгівля квітами, рослинами, насінням, добривами,
домашніми тваринами та кормами для них у спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля іншими невживаними товарами в спеціалізованих
магазинах
Роздрібна торгівля уживаними товарами в магазинах
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках харчовими продуктами,
напоями та тютюновими виробами * (крім продажу підакцизних
товарів, пально-мастильних, лікерогорільчаних та тютюнових
виробів, разом з цим, дозволено здійснювати роздрібний продаж
пально-мастильних матеріалів в ємкостях до 20 л та діяльність
фізичних осіб, пов’язаної з роздрібним продажем пива та столових
вин)
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках текстильними виробами,
одягом і взуттям
Роздрібна торгівля з лотків і на ринках іншими товарами
Роздрібна торгівля поза магазинами
Роздрібна торгівля, що здійснюється фірмами поштового замовлення
або через мережу Інтернет
Інші види роздрібної торгівлі поза магазинами
Наземний і трубопровідний транспорт
Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
Пасажирський залізничний транспорт міжміського сполучення
Вантажний залізничний транспорт
Вантажний залізничний транспорт
Інший пасажирський наземний транспорт

20

2

3

Пасажирський наземний транспорт міського та приміського
сполучення
Надання послуг таксі
Інший пасажирський наземний транспорт, н. в. і. у.
Вантажний автомобільний транспорт, надання послуг перевезення
речей
Вантажний автомобільний транспорт
Надання послуг перевезення речей (переїзду)
Трубопровідний транспорт
Трубопровідний транспорт
Водний транспорт
Пасажирський морський транспорт
Пасажирський морський транспорт

20
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20
20
20
20

20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

50.2
50.20
50.3
50.30
50.4
50.40
51
51.1
51.10
51.2
51.21
52
52.1
52.10
52.2
52.21
52.22
52.23
52.24
52.29
53
53.2
53.20
55
55.1
55.10
55.2
55.20
55.3

1

55.30
55.9
55.90
56
56.1
56.10
56.2
56.21
56.29

Вантажний морський транспорт
Вантажний морський транспорт
Пасажирський річковий транспорт
Пасажирський річковий транспорт
Вантажний річковий транспорт
Вантажний річковий транспорт
Авіаційний транспорт
Пасажирський авіаційний транспорт
Пасажирський авіаційний транспорт
Вантажний авіаційний транспорт і космічний транспорт
Вантажний авіаційний транспорт
Складське господарство та допоміжна діяльність у сфері транспорту
Складське господарство
Складське господарство
Допоміжна діяльність у сфері транспорту
Допоміжне обслуговування наземного транспорту
Допоміжне обслуговування водного транспорту
Допоміжне обслуговування авіаційного транспорту
Транспортне оброблення вантажів
Інша допоміжна діяльність у сфері транспорту
Поштова та кур’єрська діяльність *
*(крім пошти)
Інша поштова та кур’єрська діяльність
*(крім пошти)
Інша поштова та кур’єрська діяльність
*(крім пошти)
Тимчасове розміщування
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
Діяльність готелів і подібних засобів тимчасового розміщування
Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого
тимчасового проживання
Діяльність засобів розміщування на період відпустки та іншого
тимчасового проживання
Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і
причепів

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2

3

Надання місць кемпінгами та стоянками для житлових автофургонів і
причепів
Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
Діяльність інших засобів тимчасового розміщування
Діяльність із забезпечення стравами та напоями
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Діяльність ресторанів, надання послуг мобільного харчування
Постачання готових страв
Постачання готових страв для подій
Постачання інших готових страв

20
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20
20
20
20
20
20
20
20

20
20
20
20
20
20
20
20

58
58.1
58.11
58.12
58.13
58.14
58.19
58.2
58.21
58.29
59
59.1
59.11
59.12
59.13
59.14
59.2
59.20
62
62.0
62.01
62.02
62.03
62.09
63
63.1
63.11
63.9
63.91
63.99
K
66.22
1

68
68.2

68.20

Видавнича діяльність
Видання книг, періодичних видань та інша видавнича діяльність
Видання книг
Видання довідників і каталогів
Видання газет
Видання журналів і періодичних видань
Інші види видавничої діяльності
Видання програмного забезпечення
Видання комп’ютерних ігор
Видання іншого програмного забезпечення
Виробництво кіно-та відеофільмів, телевізійних програм, видання
звукозаписів
Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм
Виробництво кіно — та відеофільмів, телевізійних програм
Компонування кіно — та відеофільмів, телевізійних програм
Розповсюдження кіно — та відеофільмів, телевізійних програм
Демонстрація кінофільмів
Видання звукозаписів
Видання звукозаписів
Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними
діяльність
Комп’ютерне програмування, консультування та пов’язана з ними
діяльність
Комп’ютерне програмування
Консультування з питань інформатизації
Діяльність із керування комп’ютерним устаткованням
Інша діяльність у сфері інформаційних технологій і комп’ютерних
систем
Надання інформаційних послуг
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана
з ними діяльність; веб-портали
Оброблення даних, розміщення інформації на веб-вузлах і пов’язана
з ними діяльність
Надання інших інформаційних послуг
Діяльність інформаційних агентств
Надання інших інформаційних послуг, н. в. і. у.
ФІНАНСОВА ТА СТРАХОВА ДІЯЛЬНІСТЬ
Діяльність страхових агентів і брокерів
*(крім страхових брокерів)

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

2

3

Операції з нерухомим майном
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не
перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна
площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди,
будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 м2)
Надання в оренду й експлуатацію власного чи орендованого
нерухомого майна * (земельні ділянки, загальна площа яких не

20
20
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20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20

20

69

69.1

69.10

69.2

69.20
70.21
71.1
71.11
72
73.1
73.11
73.12
74
74.1
74.10
74.2
74.20
74.3
74.30
74.9
74.90
75
75.0
75.00
77.1
77.11
77.12
77.2
77.21
1

77.22
77.29
77.3
77.31

перевищує 0,2 га, житлові приміщення та/або їх частини, загальна
площа, яких не перевищує 100 м2, нежитлові приміщення (споруди,
будівлі) та/або їх частини, загальна площа яких не перевищує 300 м2)
Діяльність у сферах права та бухгалтерського обліку *
*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську
діяльність та арбітражних керуючих)
Діяльність у сфері права *
*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську
діяльність та арбітражних керуючих)
Діяльність у сфері права *
*(крім самозайнятих осіб, які здійснюють нотаріальну, адвокатську
діяльність та арбітражних керуючих)
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування
з питань оподаткування
* (крім аудиту)
Діяльність у сфері бухгалтерського обліку й аудиту; консультування
з питань оподаткування * (крім аудиту)
Діяльність у сфері зв’язків із громадськістю
Діяльність у сферах архітектури та інжинірингу, надання послуг
технічного консультування
Діяльність у сфері архітектури
Наукові дослідження та розробки
Рекламна діяльність
Рекламні агентства
Посередництво в розміщенні реклами в засобах масової інформації
Інша професійна, наукова та технічна діяльність
Спеціалізована діяльність із дизайну
Спеціалізована діяльність із дизайну
Діяльність у сфері фотографії
Діяльність у сфері фотографії
Надання послуг перекладу
Надання послуг перекладу
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Інша професійна, наукова та технічна діяльність, н. в. і. у.
Ветеринарна діяльність
Ветеринарна діяльність
Ветеринарна діяльність
Надання в оренду автотранспортних засобів
Надання в оренду автомобілів і легкових автотранспортних засобів
Надання в оренду вантажних автомобілів
Прокат побутових виробів і предметів особистого вжитку
Прокат товарів для спорту та відпочинку
2

20

20

20

20

20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
20
3

Прокат відеозаписів і дисків
Прокат інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів
Надання в оренду сільськогосподарських машин і устатковання
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20
20
20
20

77.32
77.33
77.34
77.35
77.39
78
78.1
78.10
78.2
78.20
78.3
78.30
79
79.11
79.9
79.90
80
80.1
80.10
80.2
80.20
80.3
80.30
81
81.1
81.10
81.2
81.21
81.22
81.29
81.3
81.30
82
82.1
82.11
82.19
82.2
82.20
82.3
82.30

Надання в оренду будівельних машин і устатковання
Надання в оренду офісних машин і устатковання, у тому числі
комп’ютерів
Надання в оренду водних транспортних засобів
Надання в оренду повітряних транспортних засобів
Надання в оренду інших машин, устатковання та товарів. н. в. і. у.
Діяльність із працевлаштування
Діяльність агентств працевлаштування
Діяльність агентств працевлаштування
Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
Діяльність агентств тимчасового працевлаштування
Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
Інша діяльність із забезпечення трудовими ресурсами
Діяльність туристичних агентств, туристичних операторів, надання
інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність
Діяльність туристичних агентств
Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність
Надання інших послуг бронювання та пов’язана з цим діяльність
Діяльність охоронних служб та проведення розслідувань
Діяльність приватних охоронних служб
Діяльність приватних охоронних служб
Обслуговування систем безпеки
Обслуговування систем безпеки
Проведення розслідувань
Проведення розслідувань
Обслуговування будинків і територій
Комплексне обслуговування об’єктів
Комплексне обслуговування об’єктів
Діяльність із прибирання
Загальне прибирання будинків
Інша діяльність із прибирання будинків і промислових об’єктів
Інші види діяльності із прибирання
Надання ландшафтних послуг
Надання ландшафтних послуг
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність, інші допоміжні
комерційні послуги
Адміністративна та допоміжна офісна діяльність
Надання комбінованих офісних адміністративних послуг
Фотокопіювання, підготування документів та інша спеціалізована
допоміжна офісна діяльність
Діяльність телефонних центрів
Діяльність телефонних центрів
Організування конгресів і торговельних виставок
Організування конгресів і торговельних виставок
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Освіта
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85.1
85.10
85.2
85.20
85.3
85.31
85.32
85.5
85.51
85.52
85.53
85.59
85.6
85.60
86
86.2
86.21
86.22
86.23
86.9
86.90
87
87.1
87.10
87.2
87.20
87.3
87.30
87.9
87.90
88
88.1
88.10
88.9
88.91
90.0
90.03
90.01
90.04
91
91.0

Дошкільна освіта
Дошкільна освіта
Початкова освіта
Початкова освіта
Середня освіта
Загальна середня освіта
Професійно-технічна освіта
Інші види освіти
Освіта у сфері спорту та відпочинку
Освіта у сфері культури
Діяльність шкіл підготовлення водіїв транспортних засобів
Інші види освіти, н. в. і. у.
Допоміжна діяльність у сфері освіти
Допоміжна діяльність у сфері освіти
Охорона здоров’я
Медична та стоматологічна практика
Загальна медична практика
Спеціалізована медична практика
Стоматологічна практика
Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
Інша діяльність у сфері охорони здоров’я
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання
Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання
Діяльність із догляду за хворими із забезпеченням проживання
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з
розумовими вадами та хворих на наркоманію
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб з
розумовими вадами та хворих на наркоманію
Надання послуг догляду із забезпеченням проживання для осіб
похилого віку та осіб з інвалідністтю
Надання послуг щодо догляду із забезпеченням проживання для осіб
похилого віку та осіб з інвалідністтю
Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання
Надання інших послуг догляду із забезпеченням проживання
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб
похилого віку та осіб з інвалідністтю
Надання соціальної допомоги без забезпечення проживання для осіб
похилого віку та осіб з інвалідністтю
Надання іншої соціальної допомоги без забезпечення проживання
Денний догляд за дітьми
Діяльність у сфері творчості, мистецтва та розваг
Індивідуальна мистецька діяльність
Театральна та концертна діяльність
Функціювання театральних і концертних залів
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
Функціювання бібліотек, архівів, музеїв та інших закладів культури
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Функціювання бібліотек і архівів
Функціювання музеїв
Діяльність із охорони та використання пам’яток історії, будівель та
інших пам’яток культури
91.04
Функціювання ботанічних садів, зоопарків і природних заповідників
93
Діяльність у сфері спорту, організування відпочинку та розваг
93.1
Діяльність у сфері спорту
93.11
Функціювання спортивних споруд
93.12
Діяльність спортивних клубів
93.13
Діяльність фітнес-центрів
93.19
Інша діяльність у сфері спорту
93.2
Організування відпочинку та розваг
93.21
Функціювання атракціонів і тематичних парків
93.29
Організування інших видів відпочинку та розваг
95
Ремонт комп’ютерів, побутових виробів і предметів особистого
вжитку
95.1
Ремонт комп’ютерів і обладнання зв’язку
95.11
Ремонт комп’ютерів і периферійного устатковання
95.12
Ремонт обладнання зв’язку
95.2
Ремонт побутових виробів і предметів особистого вжитку
95.21
Ремонт електронної апаратури побутового призначення для
приймання, записування, відтворення звуку й зображення
95.22
Ремонт побутових приладів, домашнього та садового обладнання
95.23
Ремонт взуття та шкіряних виробів
95.24
Ремонт меблів і домашнього начиння
95.25
Ремонт годинників і ювелірних виробів
95.29
Ремонт інших побутових виробів і предметів особистого вжитку
96
Надання інших індивідуальних послуг
96.0
Надання інших індивідуальних послуг
96.01
Прання та хімічне чищення текстильних і хутряних виробів
96.02
Надання послуг перукарнями та салонами краси
96.03
Організування поховань і надання суміжних послуг
96.04
Діяльність із забезпечення фізичного комфорту
96.09
Надання інших індивідуальних послуг, н. в. і. у.
Інші види господарської діяльності, які не ввійшли до даного переліку, крім тих,
здійснення яких заборонено спрощеною системою
91.01
91.02
91.03
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У тексті вжито скорочення: н. в. і. у. - не віднесено до інших угруповань
Примітка: у разі внесення змін або доповнень до Податкового кодексу україни або Класифікації
видів економічної діяльності – зміни
до кодів та найменування зазначеного переліку
застосовуються відповідно.

Секретар сільської ради
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Додаток №5
до рішення Тур'є-Реметівської
сільської ради
від _________2021року №
Положення про оподаткування туристичним збором
1. Платники збору
1.Платників туристичного збору (далі- збір) визначено пунктом 268.2 статті
268 Податкового кодексу України.
2.Об'єкт оподаткування
2.1.Об'єкт оподаткування визначено пунктом 268.3 статті 268 Податкового
кодексу України
3. База оподаткування
3.1. Базу оподаткування визначено пунктом 268.4 статті 268 Податкового
кодексу України.
4. Ставка збору
4.1. Ставка збору встановлюється за кожну добу тимчасового розміщення
особи у місцях проживання (ночівлі), визначених підпунктом 5.1 пункту 5
цього Додатку, у розмірі 0,5 відсотка  для внутрішнього туризму та 2,0
відсотка  для в’їзного туризму від розміру мінімальної заробітної плати,
встановленої законом на 1 січня звітного (податкового) року, для однієї особи
за одну добу тимчасового розміщення.
5. Податкові агенти та місця проживання (ночівлі)
5.1. Місця проживання (ночівлі):
а) готелі, кемпінги, мотелі, гуртожитки для приїжджих, хостели, будинки
відпочинку, туристичні бази, гірські притулки, табори для відпочинку,
пансіонати та інші заклади готельного типу, санаторно-курортні заклади;
б) житловий будинок, прибудова до житлового будинку, квартира,
котедж, кімната, садовий будинок, дачний будинок, будь-які інші об’єкти, що
використовуються для тимчасового проживання (ночівлі).
5.2. Справляння збору здійснюється:
а) юридичними особами, філіями, відділеннями, іншими відокремленими
підрозділами юридичних осіб згідно з підпунктом 268.7.2 пункту 268.7 статті
267 Податкового кодексу України, фізичними особами - підприємцями, які
надають послуги з тимчасового розміщення осіб у місцях проживання
(ночівлі), визначених підпунктом 5.1 цього пункту;
б) квартирно-посередницькими організаціями, які направляють
неорганізованих осіб з метою їх тимчасового розміщення у місцях
проживання (ночівлі), визначених підпунктом "б" підпункту 5.1 цього пункту,
що належать фізичним особам на праві власності або на праві користування за
договором найму;
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в) юридичними особами, які уповноважуються Тур'є-Реметівською
сільською радою справляти збір на умовах договору, укладеного з Тур'єРеметівською сільською радою.
Перелік податкових агентів та інформація про них розміщуються та
оприлюднюються на офіційному вебсайті Тур'є-Реметівської сільської ради.
6. Особливості справляння
6.1. Платники збору сплачують суму збору авансовим внеском перед
тимчасовим розміщенням у місцях проживання (ночівлі) податковим агентам,
які справляють збір за ставками, у місцях справляння збору та з дотриманням
інших вимог, визначених цим рішенням.
За один і той самий період перебування платника збору на території
Тур'є-Реметівської сільської територіальної громади, на якій встановлено
туристичний збір, повторне справляння збору, вже сплаченого таким
платником збору, не допускається.
6.2. Особа здійснює тимчасове розміщення платника збору у місцях
проживання (ночівлі), що належать такій особі на праві власності або на праві
користування, виключно за наявності у платника збору документа, що
підтверджує сплату ним туристичного збору відповідно до Податкового
Кодексу України та цього рішення.
6.3. У разі дострокового залишення особою, яка сплатила туристичний
збір, території Тур'є-Реметівської сільської територіальної громади, на якій
встановлено туристичний збір, сума надмірно сплаченого збору підлягає
поверненню такій особі у встановленому Податковим кодексом України
порядку.
7. Порядок сплати збору
7.1.Порядок сплати збору визначені пунктом 268.7 статті 268
Податкового кодексу України.
8. Податковий період для туристичного збору
8.1. Податковий період визначено підпунктом 268.7.3 пункту 267 статті 268
Податкового кодексу України.
9.Строк та порядок подання звітності
9.1. Строк та порядок подання звітності визначено пунктом 268.7 статті 268
Податкового кодексу України.
Секретар сільської ради
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження технічних документацій
із землеустрою, проектів відведення
земельних ділянок призначених
для будівництва і обслуговування
житлових будинків, господарських будівель
і споруд(присадибна ділянка) 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 будівництва і 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 враховуючи
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. Воронич Владиславу Васильовичу, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети,
вул. Югасня, 3.
1.1. Безоплатно передати гр. Воронич Владиславу Васильовичу у
власність земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею
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0,1022 га (кадастровий номер 2123286300:02:005:0020), яка розташована за
адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 3.
2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Мошак Сергію Миколайовичу, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул.
Югасня, 12.
2.1. Безоплатно передати гр. Мошак Сергію Миколайовичу у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового
будинку,господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею
0,1000 га (кадастровий номер 2123286300:02:005:0021), яка розташована за
адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 12.
3. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Країло Надії
Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою с. Вільшинки, 79.
3.1. Безоплатно передати гр. Країло Надії Михайлівні у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га
(кадастровий номер 2123282500:01:003:0052), яка розташована за адресою
с.Вільшинки, 79.
4. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Біган Юрію
Йосиповичу, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети, 2.
4.1. Безоплатно передати гр. Біган Юрію Йосиповичу у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0626 га
(кадастровий номер 2123286300:03:001:0094), яка розташована за адресою
с.Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети, 2.
5. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Дьондя Олесі
Василівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою с. Вільшинки, 112.
5.1. Безоплатно передати гр. Дьондя Олесі Василівні у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га
(кадастровий номер 2123282500:01:001:0014), яка розташована за адресою с.
Вільшинки, 112.
6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Гапак Юрію Георгійовичу, для будівництва і обслуговування
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житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 8.
6.1. Безоплатно передати гр. Гапак Юрію Георгійовичу у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га
(кадастровий номер 2123286300:02:005:0019), яка розташована за адресою с.
Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 8.
7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Шулинець Василю Юрійовичу, для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка), яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул.
Югасня, 20.
7.1. Безоплатно передати гр. Шулинець Василю Юрійовичу у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га
(кадастровий номер 2123286300:02:005:0018), яка розташована за адресою с.
Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 20.
8. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Семаль
Полонії Юріївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою с. Мокра, 70.
8.1. Безоплатно передати гр. Семаль Полонії Юріївні у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2023 га
(кадастровий номер 2123283000:06:001:0046), яка розташована за адресою с.
Мокра, 70.
9. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Плакош
Марії Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою с.Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 3.
9.1. Безоплатно передати гр. Плакош Марії Михайлівні у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га
(кадастровий номер 2123286200:01:006:0015), яка розташована за адресою
с.Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 3.
10. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Табакович Омеляну Івановичу, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою с. Порошково, вул. Зарічна, 25.
10.1. Безоплатно передати гр. Табакович Омеляну Івановичу у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га
(кадастровий номер 2123283000:01:004:0015), яка розташована за адресою
с.Порошково, вул. Зарічна, 25.
11. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Пловайко Ганні Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою с.Тур’я Бистра, вул. Франка І., 91.
11.1. Безоплатно передати гр. Пловайко Ганні Іванівні у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га
(кадастровий номер 2123285000:01:003:0066), яка розташована за адресою
с.Тур’я Бистра, вул. Франка І., 91.
12. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Шванда Йосипу Йосиповичу, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Гагаріна, 8.
12.1. Безоплатно передати гр. Шванда Йосипу Йосиповичу у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,0740 га
(кадастровий номер 2123286300:03:003:0028), яка розташована за адресою
с.Тур’ї Ремети, вул. Гагаріна, 8.
13. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Кость Марії Михайлівні, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Кам’яна, 11.
13.1. Безоплатно передати гр. Кость Марії Михайлівні у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1392 га
(кадастровий номер 2123286300:03:002:0102), яка розташована за адресою
с.Тур’ї Ремети, вул. Кам’яна, 11.
14. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Касинець Оксані Іванівні, для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою с.Тур’я Поляна, вул. Зелена, 265.
14.1. Безоплатно передати гр. Касинець Оксані Іванівні, у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1893 га
(кадастровий номер 2123286200:01:005:0026), яка розташована за адресою
с.Тур’я Поляна, вул. Зелена, 265.
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15. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Ковач Юліані Богданівні, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Перемоги.
15.1. Безоплатно передати гр. Ковач Юліані Богданівні у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1480 га
(кадастровий номер 2123286300:03:002:0105), яка розташована за адресою
с.Тур’ї Ремети, вул. Перемоги.
16. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Мешко Івану Івановичу, для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка),
яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Югасня, 13.
16.1. Безоплатно передати гр. Мешко Івану Івановичу у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1000 га
(кадастровий номер 2123286300:02:005:0022), яка розташована за адресою
с.Тур’ї Ремети, Югасня, 13.
17. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Кучак Мілі Юріївні, для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою с.Тур’ї Ремети, вул. Зелена, 33.
17.1. Безоплатно передати гр. Кучак Мілі Юріївні, у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1706 га (кадастровий номер
2123286300:03:001:0103), яка розташована за адресою с.Тур’ї Ремети,
вул.Зелена, 33.
18. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Готра Надії Емілівні для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка розташована за
адресою с. Маюрки, 8.
18.1. Безоплатно передати гр. Готра Надії Емілівні, у власність земельну
ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,2500 га (кадастровий номер
2123283000:04:012:0025), яка розташована за адресою с. Маюрки, 8.
19. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення ) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр.
Фейса Василю Михайловичу для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), яка
розташована за адресою с.Маюрки, 20.
19.1. Безоплатно передати гр. Фейса Василю Михайловичу, у власність
земельну ділянку для будівництва і обслуговування житлового будинку,
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господарських будівель і споруд (присадибна ділянка), площею 0,1417 га
(кадастровий номер 2123283000:04:011:0010), яка розташована за адресою с.
Маюрки, 20.
20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження проєктів землеустрою
щодо відведення земельних ділянок
у власність громадянам для ведення
особистого селянського господарства,
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, 120,
121, 125, 126 глави 19 та розділу Х пункту 24 Перехідних положень
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, для індивідуального садівництва та
додані до заяв відповідні технічні матеріали, 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. Євчинець Мар’яні Миколаївні для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково,
урочище «Під драглином».
1.1. Безоплатно передати гр. Євчинець Мар’яні Миколаївні у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
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0,1879 га (кадастровий №2123283000:04:004:0014), яка розташована за
адресою с. Порошково, урочище «Під драглином».
2. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Біган Юрію Йосиповичу для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети.
2.1. Безоплатно передати гр. Біган Юрію Йосиповичу у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,0300 га (кадастровий № 2123286300:03:001:0097), яка розташована за
адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Ф. Фекети.
3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Бобровському Олександру Олександровичу для ведення
особистого селянського господарства, яка розташована за межами населеного
пункту с. Туриця на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
3.1. Безоплатно передати гр. Бобровському Олександру Олександровичу
у власність земельну ділянку для ведення особистого селянського
господарства площею 1,0000 га (кадастровий
№
2123284000:02:004:0025), яка розташована за межами населеного пункту с.
Туриця на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельних ділянок
(у власність) гр. Ткач Вікторії Василівні, Господинчик Володимиру
Миколайовичу, Андрієнко Оксані Миколаївні, Білоконь Дмитру Юрійовичу
для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за межами
населеного пункту с. Мокра на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.1. Безоплатно передати гр. Ткач Вікторії Василівні, у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
1,0000 га (кадастровий №2123283000:02:006:0020) яка розташована за межами
населеного пункту с. Мокра на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Безоплатно передати гр. Господинчик Володимиру Миколайовичу, у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 1,0000 га (кадастровий №2123283000:02:006:0021) яка розташована за
межами населеного пункту с. Мокра на території Тур’є-Реметівської сільської
ради.
4.3. Безоплатно передати гр. Андрієнко Оксані Миколаївні, у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
1,0000 га (кадастровий №2123283000:02:006:0022) яка розташована за межами
населеного пункту с. Мокра на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.4. Безоплатно передати гр. Білоконь Дмитру Юрійовичу, у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
1,0000 га (кадастровий №2123283000:02:006:0023) яка розташована за межами
населеного пункту с. Мокра на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
5. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Білоконь Юрію Федоровичу для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту с.
Тур’я Пасіка на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
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5.1. Безоплатно передати гр. Білоконь Юрію Федоровичу у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
2,0000 га (кадастровий №2123285500:02:007:0093), яка розташована за межами
населеного пункту с. Тур’я Пасіка на території Тур’є-Реметівської сільської
ради.
6. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Петрунь Юрію Юрійовичу для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. Тур’я Пасіка
на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
6.1. Безоплатно передати гр. Петрунь Юрію Юрійовичу у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
1,2898 га (кадастровий №2123285500:02:007:0097), яка розташована за межами
населеного пункту с. Тур’я Пасіка на території Тур’є-Реметівської сільської
ради.
7. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Машкаринець Петру Михайловичу для ведення індивідуального
садівництва, яка розташована за адресою с. Маюрки, урочище «Яруга».
7.1. Безоплатно передати гр. Машкаринець Петру Михайловичу у
власність земельну ділянку для ведення індивідуального садівництва площею
0,1200 га (кадастровий №2123283000:04:012:0023), яка розташована за
адресою с. Маюрки, урочище «Яруга».
8. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Машкаринець Петру Михайловичу для ведення для ведення
особистого селянського господарства, яка
розташована
за
адресою
с. Маюрки, урочище «Гринівець».
8.1. Безоплатно передати гр. Машкаринець Петру Михайловичу у
власність земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,3050 га (кадастровий №2123283000:04:012:0024), яка розташована
за адресою с. Маюрки, урочище «Гринівець».
9. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки (у
власність) гр. Воронич Юрію Івановичу для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого.
9.1. Безоплатно передати гр. Воронич Юрію Івановичу у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,1364 га (кадастровий №2123286300:03:001:0102), яка розташована за
адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого.
10. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Воронич Юрію Юрійовичу для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Ремети, вул.
Толстого.
10.1. Безоплатно передати гр. Воронич Юрію Юрійовичу у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,1081 га (кадастровий №2123286300:03:001:0100), яка розташована за
адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого.
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11. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Гарбарчук Аліції Іванівні для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою с. Тур’ї Поляна, вул. Зелена, 270.
11.1. Безоплатно передати гр. Гарбарчук Аліції Іванівні у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
1,2698 га (кадастровий №2123286200:03:001:0001), яка розташована за
адресою с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 270.
12. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Левко Оксані Василівні для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за адресою с. Тур’я Пасіка по вул. Гагаріна
12.1. Безоплатно передати гр. Левко Оксані Василівні у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,2544 га (кадастровий №2123285500:01:003:0155), яка розташована за
адресою с. Тур’я Пасіка по вул. Гагаріна.
13. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Малюк Жанні Омелянівні для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково,
урочище «Мончул»
13.1. Безоплатно передати гр. Малюк Жанні Омелянівні у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,1600 га (кадастровий №2123283000:03:014:0022), яка розташована за
адресою с. Порошково, урочище «Мончул».
14. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Табакович Олені Василівні для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за адресою с. Порошково,
урочище «Млинський»
14.1. Безоплатно передати гр. Табакович Олені Василівні у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,2500 га (кадастровий №2123283000:01:002:0100), яка розташована за
адресою с. Порошково, урочище «Млинський».
15. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Гойс Антону Антоновичу для ведення особистого
селянського господарства, яка розташована за межами населеного пункту с.
Тур’ї Ремети на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
15.1. Безоплатно передати гр. Гойс Антону Антоновичу у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
1,7360 га (кадастровий №2123286300:02:002:0012), яка розташована за межами
населеного пункту с. Тур’ї Ремети на території Тур’є-Реметівської сільської
ради.
16. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки
(у власність) гр. Цап Юрію Юрійовичу для ведення особистого селянського
господарства, яка розташована за межами населеного пункту с. Тур’ї Ремети
на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
60

16.1. Безоплатно передати гр. Цап Юрію Юрійовичу у власність
земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства площею
0,7036 га (кадастровий №2123286300:02:002:0011), яка розташована за межами
населеного пункту с. Тур’ї Ремети на території Тур’є-Реметівської сільської
ради.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження технічних документацій
з нормативної грошової оцінки земель населених
пунктів с. Тур’я Бистра, с. Свалявка, с. Тур’я Поляна,
с. Полянська Гута, с. Завбуч, с. Тур’я Пасіка, с. Туриця
Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області
Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки
земель населених пунктів с. Тур’я Бистра, с. Свалявка, с. Тур’я Поляна,
с. Полянська Гута, с. Завбуч, с. Тур’я Пасіка, с. Туриця Тур’є-Реметівської
сільської ради Ужгородського району Закарпатської області розроблену ДП
«Закарпатським науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою», у
відповідності до наказу Державного комітету України по земельних ресурсах,
Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва,
архітектури та житлово-комунального господарства України, Української
академії аграрних наук № 18/15/21/11 від 27 січня 2006 року «Про Порядок
нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та
населених пунктів», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від
05 квітня 2006 року за № 388/12262 та ст. 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Тур’я Бистра, Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області.
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1.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я
Бистра, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель, що складає 69,64 грн.
1.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської
сільської ради www.t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року.
1.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Тур’я Бистра, Тур’є-Реметівської сільської ради,
Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року.
2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Свалявка, Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області.
2.1.
Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель
с. Свалявка, яка відповідає до розробленої технічної документації з
нормативної грошової оцінки земель, що складає 43,06 грн.
2.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської
сільської ради www.t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року.
2.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Свалявка, Тур’є-Реметівської сільської ради,
Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року.
3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Полянська Гута, Тур’є-Реметівської сільської
ради Ужгородського району Закарпатської області.
3.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Полянська
Гута, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель, що складає 65,82 грн.
3.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської
сільської ради www.t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року.
3.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Полянська Гута, Тур’є-Реметівської сільської
ради, Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року.
4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Тур’я Поляна, Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області.
4.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я
Поляна, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель, що складає 66,68 грн.
4.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської
сільської ради www.t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року.
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4.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Тур’я Поляна, Тур’є-Реметівської сільської ради,
Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року.
5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Завбуч, Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області.
5.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Завбуч,
яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель, що складає 53,00 грн.
5.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської
сільської ради www.t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року.
5.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Завбуч, Тур’є-Реметівської сільської ради,
Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року.
6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Тур’я Пасіка, Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області.
6.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я
Пасіка, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної
грошової оцінки земель, що складає 64,74 грн.
6.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської
сільської ради www.t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року.
6.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Тур’я Пасіка, Тур’є-Реметівської сільської ради,
Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року.
7. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Туриця, Тур’є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району Закарпатської області.
7.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Туриця,
яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної грошової
оцінки земель, що складає 83,40 грн.
7.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської
сільської ради www.t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року.
7.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель населеного пункту с. Туриця, Тур’є-Реметівської сільської ради,
Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року.
7.Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
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планування
території,
будівництва,
історичногосередовища та благоустрою.
Сільський голова

архітектури,

охоронипам’яток,

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження технічних
документацій про нормативну
грошову оцінку
Розглянувши технічну документацію з нормативної грошової оцінки
земель, розроблену ТзОВ “АРКЛАЙТ” та керуючись Законом України “Про
органи місцевого самоврядування в Україні”, Законом України №1378-IV від
11.12.2003р. ”Про оцінку земель”, Земельним Кодексом України, Податковим
кодексом України, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки кадастровий номер 21423284500:02:001:0018, цільове
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КТП 49),
розташованої за межами населених пунктів (с. Лікіцари) на території Тур’єРеметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.
1.1. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки з кадастровим
номером 21423284500:02:001:0018 становить 48,99 грн./м 2.
2. Затвердити Технічну документацію про нормативну грошову оцінку
земельної ділянки кадастровий номер 21423284500:02:021:0001, цільове
призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування
будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії (КТП 47),
розташованої за межами населених пунктів (с. Лікіцари) на території Тур’єРеметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області.
2.1. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки з
кадастровим номером 21423284500:02:021:0001становить 30,61грн./м2.
3. Контроль за виконанням цаного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.
Сільський голова
Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження технічної документації
із землеустроющодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статей 3, 5
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству
та стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 116, 118. 121 Земельного
кодексу України, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Гапак
Катерині Михайлівні для ведення товарного сільсько-господарського
виробництва, яка розташована в межах населеного пункту с. Лумшори
Ужгородського району Закарпатської області.
1.1. Безоплатно передати Гапак Катерині Михайлівні у власність
земельну ділянку для ведення товарного сільськогосподарського виробництва
площею 0,8600 га (кадастровий №2123284500:01:001:0075), згідно сертифікату
на право на земельну ділянку (пай) серія ЗК №0030628, яка розташована в
межах населеного пункту с. Лумшори Ужгородського району Закарпатської
області.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
67

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження проєктів землеустрою
щодо відведення земельної ділянки на
умовах оренди
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 33 Закону України «Про оренду землі»,
статті 12, 93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяви
гр. Цвік Світлани Миколаївни, гр. Головей Юрія Юрійовича сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду Цвік Світлані Миколаївні в с. Порошково, вул. Шевченка, 2
Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0800 га, (кадастровий
номер 2123283000:01:002:0094), для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (код КВЦПЗ 03.07).
1.1 Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею
0,0800 га Цвік Світлані Миколаївні в с. Порошково, вул. Шевченка, 2
Ужгородського
району Закарпатської області для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.
1.2. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) відс. від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
1.3. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з Цвік С.М. договір
оренди землі.
1.4. Цвік С.М у місячний термін здійснити державну реєстрацію права
оренди земельної ділянки.
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2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею
0,1043 га (кадастровий номер 2123286300:03:001:0084)
Головей Юрію
Юрійовичу в с. Тур’ї Ремети, вул. Мала, 15 А, Ужгородського району
Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової
енергії (код КВЦПЗ 11.02).
2.2. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) відс. від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
2.3. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з Головей Ю.Ю.
договір оренди землі.
2.4. Головей Ю.Ю. у місячний термін здійснити державну реєстрацію права
оренди земельної ділянки.
3. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду Гроснер Вірі Андріївні в с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 2
Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0863 га, (кадастровий
номер 2123286300:03:001:0101), для будівництва та обслуговування будівель
торгівлі (код КВЦПЗ 03.07).
3.1 Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею
0,0863 га Гроснер Вірі Андріївні в с. Турї Ремети, вул. Центральна, 2
Ужгородського району Закарпатської області для будівництва та
обслуговування будівель торгівлі.
3.2. Встановити орендну плату в розмірі 3 (три) вдс. від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
3.3. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з Гроснер В.А.
договір оренди землі.
3.4. Гроснер В.А. у місячний термін здійснити державну реєстрацію права
оренди земельної ділянки.
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.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

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 пунктом 42 статті 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 (замовник
Волошин Марія Йосипівна) загальною площею 0,1000 га, яка призначена для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд, яка розташована с. Порошково, вул. Лесі Українки, б/н.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про припинення права
користування земельними
ділянками
Відповідно до пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 12, 141 Земельного Кодексу України та
беручи до уваги заяви гр. Цубина Ганни Іванівни, жительки с. Лумшори, вул.
Кам’яна, 4, Кепич Віри Василівни, жительки с. Туря Пасіка, вул. Борканюка,
5, Штимак Юлії Іванівни, жительки с.Тур’я Бистра, вул.
І.
Франка, 109, Цап Марії Василівни, жительки с.Тур’ї Ремети, вул.
І. Франка, 15 А та висновки постійної депутатської комісії з питань земельних
відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою,
Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Припинити право користування та вилучити в гр. Цубини Ганни
Іванівни земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,1058 га, яка розташована в с. Лумшори, урочище «Грун»,
Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з добровільною
відмовою.
1.1 Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної
власності Тур’є-Реметівської сільської ради.
2. Припинити право користування та вилучити в гр. Кепич Віри
Василівни земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0900 га, яка розташована в с. Туря Пасіка, урочище «Бочево»,
Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з добровільною
відмовою.
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2.1 Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної
власності Тур’є-Реметівської сільської ради.
3. Припинити право користування та вилучити в гр. Штимак Юлії
Іванівни земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
орієнтовною площею 0,1300 га, яка розташована в с. Тур’я Бистра, урочище
«Загорода», Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з
добровільною відмовою.
3.1 Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної
власності Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Припинити право користування та вилучити в гр. Цап Марії
Василівни земельну ділянку для ведення особистого селянського господарства
площею 0,3396 га, яка розташована в с. Тур’ї Ремети, урочище «Лани»,
Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з добровільною
відмовою.
4.1 Перевести дану земельну ділянку в землі запасу комунальної
власності Тур’є-Реметівської сільської ради.
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.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про поділ земельної ділянки
На підставі заяви МПП «Атлат», з метою раціонального використання
земель, відповідно до статті 791, Земельного кодексу України, статей 21, 22, 56
Закону України «Про землеустрій», статті 21 Закону України «Про державний
земельний кадастр», керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону
України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 12 Земельного
кодексу України та статтею 19 Закону України «Про землеустрій», Тур’є Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати згоду на поділ земельної ділянки з кадастровим номером
2123283000:12:001:0001, розташованої за адресою: Закарпатська область
Перечинський район с. Маюрки, урочище «Полянське» на дві земельні
ділянки: земельну ділянку №1, площею 0,2500 га та земельну ділянку №2,
площею 0,6941.
2. Надати МПП «Атлат», дозвіл на розроблення технічної документації
із землеустрою щодо поділу та об’єднання земельних ділянок з метою поділу
земельної ділянки з кадастровим номером 2123283000:12:001:0001,
розташованої за адресою: Закарпатська область Перечинський район
с.Маюрки, урочище «Полянське» на дві земельні ділянки: земельну ділянку
№1, площею 0,2500 га та земельну ділянку №2, площею 0,6941 га.
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 і благоустрою.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про надання дозволів на розроблення
проєктів відведення земельних ділянок,
призначених для ведення особистого
селянського господарства та
індивідуального садівництва
Розглянувши письмові звернення громадян з метою передачі земельних
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарствата та
подані до заяв плани земельних ділянок, що підтверджують розміри вказаних
земельних ділянок, керуючись пунктом 34 статті 26 «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 35, 79-1,116,118, 121, розділу Х
пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом
України «Про землеустрій» та висновки комісії сільської ради з питань
земельних
відносин,
природокористування,
планування
території,
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та
благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати Фенинець Миколі Миколайовичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, площею 0,0800 га., яка
розташована в урочище «Млинський» с. Порошково, Ужгородського району
Закарпатської області.
2. Надати Тренич Юлії Михайлівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2300 га., яка
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розташована в урочищі «Мончул» с. Порошково, Ужгородського району
Закарпатської області.
3. Надати Соскіда Михайлу Михайловичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0600
га., яка розташована в урочищі «Лозянське» с. Порошково, Ужгородського
району Закарпатської області.
4. Надати Чакій Михайлу Михайловичу, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1500 га., яка
розташована в урочищі «Полянське» с. Маюрки, Ужгородського району
Закарпатської області.
5. Надати Семаль Тетяні Михайлівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 0,1228 га., яка розташована в
урочищі «Загорода» с. Порошково, Ужгородського району Закарпатської
області.
6. Надати Йовбак Наталії Василівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0, 2600 га., яка
розташована в урочищі «Мончул» с. Порошково, Ужгородського району
Закарпатської області.
7. Надати Бубряк Галині Іванівні, дозвіл на розроблення
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0500
розташована в урочищі «Табла» с. Порошково, Ужгородського
Закарпатської області.

проєкту
ведення
га., яка
району

8. Надати Кучерявому Івану Івановичу, дозвіл на розроблення
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1300
розташована в урочищі «Ниви» с. Порошково, Ужгородського
Закарпатської області.

проєкту
ведення
га., яка
району

9. Надати Кучерявій Галині Івановній, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1900 га., яка
розташована в урочищі «Красічка» с. Порошково, Ужгородського району
Закарпатської області.
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10. Надати Кепич Еммі Іванівні, дозвіл на розроблення
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1100
розташована в урочищі «Кут», с. Порошково, Ужгородського
Закарпатської області.

проєкту
ведення
га., яка
району

11. Надати Плега Марині Володимирівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 0,2000 га., яка розташована в
урочищі «Полянський», с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської
області.
12. Надати Шванда Йосипу Васильовичу, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 0,0500 га., яка розташована
вул.Гагаріна, с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської області.
13. Надати Вакульчак Василю Васильовичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, площею 0,2234 га., яка
розташована в урочищі «Лани», с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району
Закарпатської області.
14. Надати Кучак Ярославі Іванівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 0,2000 га, яка розташована в
урочищі «Дуброва», с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської
області.
15. Надати Щербанич Василю Юрійовичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
індивідуального садівництва, орієнтовною площею 0,0790 га, яка розташована
в урочищі «Ерташ» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської
області.
16. Надати Стегурі Тетяні Іванівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0600 га., яка
розташована вул. Центральна, с. Раково, Ужгородського району Закарпатської
області.
17. Надати Стегурі Івану Васильовичу, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1500 га., яка
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розташована вул. Шевченка, с. Раково, Ужгородського району Закарпатської
області.
18. Надати Стегурі Сергію Івановичу, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0900 га., яка
розташована вул. Центральна, с. Раково, Ужгородського району Закарпатської
області.
19. Надати Дерев’янко Любов Михайлівні, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,0800
га., яка розташована вул. Перемоги між будинками № 1 і № 3,с. Тур’я Бистра,
Ужгородського району Закарпатської області.
20. Надати Кривка Івану Івановичу, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого
селянського
господарства
кадастровий
номер
2123282500:13:011:0003, площею 0,3100 га., яка розташована в урочищі
«Млакі», с. Вільшинки, Ужгородського району Закарпатської області.
21. Надати Семйон Михайлу Васильовичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,8000
га., яка розташована в урочищі «Загорода», с. Вільшинки, Ужгородського
району Закарпатської області.
22. Надати Кашка Катерині Павлівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
індивідуального садівництва, площею 0,1200 га., яка розташована в урочищі
«Грун», с. Лумшори, Ужгородського району Закарпатської області.
23. Надати Данилишин Леоніду Леонідовичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,2900
га., яка розташована в урочищі «Під драглином», с. Порошково,
Ужгородського району Закарпатської області.
24. Надати Гапак Василю Петровичу, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 0,1058 га., яка розташована в
урочищі «Грун», с. Лумшори, Ужгородського району Закарпатської області.
25. Надати Лоскій Галині Василівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
77

індивідуального садівництва, площею 0,1100 га., яка розташована в урочищі
«Чайник» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської області.
26. Надати Кореневу Андрію Григоровичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га., за рахунок
земельної ділянки з кадастровим №2123286200:02:021:001, яка розташована за
межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, Ужгородського району
Закарпатської області.
27. Надати Коренєвій Надії Дмитрівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 2,0000 га., за рахунок
земельної ділянки з кадастровим №2123286200:02:021:0001, яка розташована
за межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, Ужгородського району
Закарпатської області.
28. Надати Коренєву Віталію Григоровичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000 га., за рахунок
земельної ділянки з кадастровим №2123286200:02:021:0001, яка розташована
за межами населеного пункту с. Тур’я Поляна, Ужгородського району
Закарпатської області.
29. Надати Маскаль Аліні Іванівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 2,0000 га., яка розташована за
межами населеного пункту с. Мокра на території Тур’є- Реметівської сільської
ради Ужгородського району Закарпатської області.
30. Надати Ковач Юліані Богданівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, за рахунок земельної ділянки з
кадастровим №2123286300:03:004:0008 площею 0,2000 га., яка розташована в
урочищі «Буякове поле» с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської
області.
31. Надати Скубенич Роману Юрійовичу, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 0,2608 га., яка розташована
урочищі «Селище» с.Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської
області.
32. Надати Мінькович Віктору Вікторовичу, дозвіл на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
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ведення особистого селянського господарства, площею 0,2500 га., яка
розташована урочищі «Костилів» с. Тур’ї Ремети Ужгородського району
Закарпатської області.
33. Надати Кучак Мілі Юріївні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 0,0116 га., яка розташована
вул.Зелена, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області.
34. Надати Гісем Тетяні Василівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, площею 0,3396 га., яка розташована в
урочищі «Лани» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської
області.
35. Надати Гаджега Тетяні Василівні, дозвіл на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства, орієнтовною площею 0,1300 га., яка
розташована в урочищі «Загорода» с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району
Закарпатської області.
36. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про надання дозволу на розроблення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж
земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статей 19, 25, 55 Закону України «Про землеустрій», статей 3, 5
Закону України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних
ділянок власникам земельних часток (паїв)», Закону України «Про внесення
змін до деяких законодавчих актів України щодо вирішення питання
колективної власності на землю, удосконалення правил землекористування у
масивах земель сільськогосподарського призначення, запобігання рейдерству
та стимулювання зрошення в Україні», статей 12, 116, 118. 121 Земельного
кодексу України, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка посвідчує право власності Лоскій Марії Юріївни, на земельну
частку (пай) площею 0,2100 га у вигляді ріллі, для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва за межами населеного пункту в с. Тур’ї
Ремети, контур, №41 Ужгородського району Закарпатської області, відповідно
до сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ЗК № 0128997,
виданого Перечинською районною державною адміністрацією 1996 року.
1.2. Лоскій Марії Юріївні матеріали технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського
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виробництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного
рішення.
2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка посвідчує право власності Повханич Марії Михайлівни на
земельну частку (пай) площею 0,7572 га, у вигляді ріллі для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва в с. Тур’ї Ремети, урочище «Дуброва»
Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до сертифікату на
право на земельну частку (пай) серії ЗК №0030957, виданого Перечинською
районною державною адміністрацією 1996 року.
2.1. Повханич Марії Михайлівни матеріали технічної документації із
землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного
рішення.
3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка посвідчує право спільної сумісної власності Боднар Марії
Степанівни, Боднар Іванни Ярославівни, Повханич Наталії Ярославівни на
земельну частку (пай) площею 0,7612 га, у вигляді ріллі для ведення товарного
сільськогосподарського виробництва в с. Тур’ї Ремети, урочище «Дуброва»
Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до сертифікату на
право на земельну частку (пай) серії ЗК №0061029, виданого Перечинською
районною державною адміністрацією 1996 року.
3.1. Боднар Марії Степанівні, Боднар Іванні Ярославівні, Повханич
Наталії Ярославівній матеріали технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва подати на розгляд
чергової сесії для прийняття відповідного рішення.
4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості), яка посвідчує право власності Повханич Миколи Миколайовича
на земельну частку (пай) площею 0,7519 га, у вигляді ріллі для ведення
товарного сільськогосподарського виробництва в с. Тур’ї Ремети, урочище
«Дуброва» Ужгородського району Закарпатської області, відповідно до
сертифікату на право на земельну частку (пай) серії ЗК №0061091, виданого
Перечинською районною державною адміністрацією 1996 року.
4.1. Повханич Миколі Миколайовичу матеріали технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в
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натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського
виробництва подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного
рішення.
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.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

82

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про надання дозволів на розроблення
технічних документацій із землеустрою,
проєктів землеустрою щодо відведення
на земельні ділянки, призначені для
будівництва і обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд
Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79, 80,
81 глави чотирнадцять, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141,
142 глави 22 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
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати Волошин Марії Йосипівні, жительці с. Порошково, вул. Лесі
Українки, 75, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель та споруд, площею 0,1000 га, яка
розташована в с. Порошково, вул. Лесі Українки, б/н, Ужгородського району
Закарпатської області.
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2. Надати Брезинській Ірині Юріївні, жительці с. Полянська Гута,
вул.Центральна, 112, дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,2500 га, яка
розташована в с. Полянська Гута, вул. Центральна, 112 Ужгородського району
Закарпатської області.
3. Надати Шулинець Любов Юріївні, жительці с. Тур’ї Ремети,
вул.Толстого, 27 дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, площею 0,0700 га, яка розташована
в с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого, 27 Ужгородського району Закарпатської
області.
4. Надати Семйон Михайлу Васильовичу, жителю с. Вільшинки, 24
дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,2500 га, яка
розташована в с.Вільшинки, 24 Ужгородського району Закарпатської області.
5. Надати Кучерявій Марія Юріївні, жительці с. Тур’я Поляна, вул.
Гагаріна, 9 дозвіл на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,2010 га, яка
розташована в с. Тур’я Поляна, вул. Гагаріна, 9 Ужгородського району
Закарпатської області.
6. Надати Малеш Мар’яні Іванівні, жительці с. Тур’ї Ремети, вул.
Визволення, 95 дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на
місцевості)
для будівництва і обслуговування житлового будинку,
господарських будівель і споруд, орієнтовною площею 0,1500 га, яка
розташована в с. Тур’ї Ремети, вул. 8-го Березня, 57 В Ужгородського району
Закарпатської області.
7. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬК
84

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про надання дозволу на розроблення
Проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись пунктом 34
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в України»,
Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати «ПрАТ Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) дозвіл
на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянок в оренду
для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і
споруд об'єктів передачі електричної та теплової енергії (КВЦПЗ 14.02), за
адресою с.Порошково, КТП-207, орієнтовною площею 0,0006 га.
2. Розроблені та погоджені матеріали проєкту землеустрою подати на
чергову сесію сільської ради для розгляду та прийняття відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про внесення змін у рішення четвертої сесії
Тур’є-Реметівської сільської ради VІІІ скликання
№56 від 02.02.2021 року
«Про внесення змін у рішення 34-ї сесії
Тур’я-Реметівської сільської ради VІІ
скликання №565 від 05.06.2020 року
«Про надання дозволу на виготовлення
технічної документації із землеустрою
щодо встановлення меж частини
земельної ділянки, на яку поширюється
право земельного сервітуту»

Розглянувши лист Перечинської районної державної лікарні
ветеринарної медицини №б/н від 13.12.2020 року, керуючись пунктом 34
частини 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,
Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
Викласти пунк 1 рішення четвертої сесії Тур’є-Реметівської сільської
ради VІІІ скликання № 56 від 02.02.2021 року «Про внесення змін у рішення
34-ї сесії Тур’я-Реметівської сільської ради VІІ скликання № 565 від
05.06.2020 року «Про надання дозволу на виготовлення технічної документації
із землеустрою щодо встановлення меж частини земельної ділянки, на яку
поширюється право земельного сервітуту» в такій редакції:
1. Надати дозвіл Перечинській районній державній лікарні ветеринарної
медицини на виготовлення технічної документації із землеустрою щодо
встановлення меж частини земельної ділянки, на яку поширюється дія
земельного сервітуту, на право проходу та проїзду на велосипеді, право
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проїзду на транспортному засобі по наявному шляху, право встановлення
будівельних риштувань та складування будівельних матеріалів з метою
ремонту будівель та споруд, площею 0,0331 га по вул. Шевченка, 18 в с. Тур’ї
Ремети.
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження проекту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки на
умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст. 12,
93, 122, 124, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши листа ПрАТ
«Закарпаттяобленерго» від 27.04.2021 року №154-25/2939, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПУО 00131529) в с. Туриця,
КТП-142 Ужгородського району Закарпатської області, площею 0,0027 га,
(кадастровий номер 2123284000:01:003:0027), для розміщення, будівництва,
експлуатації та обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі
електричної та теплової енергії (код КВЦПЗ 14.02).
2. Надати в оренду строком на 5(п’ять) років земельну ділянку площею
0,0027 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» в в с. Туриця, КТП-142 Ужгородського
району Закарпатської області для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової
енергії.
3. Встановити орендну плату в розмірі 9 % (дев’ять) від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
4. Доручити сільському голові Девіцькій Н.П. укласти з ПрАТ
«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі.
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5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну
реєстрацію права оренди земельної ділянки.
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії
Тур’є-Реметівської сільської ради
VІІІ скликання №112 від 25.03.2021 року
«Про надання дозволу на розроблення
Проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
Розглянувши лист ПрАТ «Закарпаттяобленерго», керуючись пунктом 34
частиною 1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
України», Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до рішення п’ятої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради
VІІІ скликання № 112 від 25.03.2021 року «Про надання дозволу на
розроблення Проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПрАТ
«Закарпаттяобленерго» та викласти пункт 1 та пункт 2 в такій редакції:
«1. Вилучити для суспільних потреб для будівництва повітряної лінії
електропередачі 8 (вісім) земельних ділянок(опори ЛЕП та трансформаторна
підстанція) орієнтовною площею 0,0109 га із земель, що розпайовуються в
межах с. Завбуч урочище «Добрин», контурів 370 (сінокіс) та 130 (пасовище).
2. Надати ПрАТ « Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529)
дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення 8 (восьми)
земельних ділянок в оренду для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об'єктів передачі електричної та теплової
енергії (КВЦПЗ 14.02), за адресою с. Завбучур. «Добрин», саме:
- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0011 га (опора №194);
- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0005 га (опора №194/1n);
- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0005 га (опора №194/2n);
- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0005 га (опора №194/3n);
- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0011 га (опора №194/4n);
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- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0011 га (опора №2n);
- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0011 га (опора №3n);
- земельна ділянка орієнтовною площею 0,0050 га (КТП-25/10/0,4 кВ)»
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. Скасувати рішення шостої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради VІІІ
скликання №146 від 27.04.2021 року «Про надання дозволу на розроблення
Проєктів землеустрою щодо відведення земельних ділянок ПрАТ
«Закарпаттяобленерго».
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про відмову у наданні дозволу на
виготовлення детального плану
території земельної ділянки
Розглянувши заяву гр. Гапак Дьордя Дьордевича з метою виготовлення
детального плану території із зміною цільового призначення для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
керуючись статтею 26 пункту 42 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні”, статтями 12, 20,38 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 житлово-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», Тур’є - Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1 Відмовити Гапак Дьордь Дьордевичу, жителю с. Лумшори, вул.
Задунайська, 5 у наданні дозволу на виготовлення детального плану території
земельної ділянки зі зміною цільового призначення з «для ведення особистого
селянського господарства» на «для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд», кадастровий номер
2123284504:01:001:0069, площею 0,3735 га, яка розташована в с.Лумшори,
урочище «Пасіки», у зв’язку з тим, що землі житлової та громадської забудови
можуть знаходитися виключно в межах населених пунктів.
2 Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток,
історичного середовища та благоустрою.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про відмову у наданні дозволів на розроблення
проєктів землеустрою щодо відведення
земельних ділянок, призначених для
будівництва і обслуговування житлових
будинків, господарських будівель і споруд
Відповідно до вимог статті 12 глави другої, статті 20, статей 60, 61, 79,
80, 81 глави 14, статей 116, 118, 120, 121, 125, 126 глави 19; статей 141, 142
глави 22 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 комісії сільської ради з питань
земельних
відносин,
природокористування,
планування
території,
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та
благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити Шванда Василині Йосипівні, жительці с. Тур’ї Ремети, вул.
Гагаріна, 8 у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд, в с. Тур’ї Ремети,
Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з відсутністю
Генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації,
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схем землеустрою, проєктів землеустрою щодо впорядкування території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
2. Відмовити Симкович Івану Івановичу, жителю с. Порошково, вул.
Центральна, 120 у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с.Порошково,
Ужгородського району Закарпатської області у зв’язку з відсутністю
Генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації,
схем землеустрою, проєктів землеустрою щодо впорядкування території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
3. Відмовити Павлич Любов Михайлівна, жительці с. Порошково, вул.
Шевченка, 17 у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Порошково,
Ужгородського району Закарпатської області у зв’язку з відсутністю
Генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації,
схем землеустрою, проєктів землеустрою щодо впорядкування території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
4. Відмовити Штелиха Мирославі Юріївні, жительці с. Вільшинки, 41 у
надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд в с. Вільшинки Ужгородського
району Закарпатської області у зв’язку з відсутністю Генерального плану
населеного пункту та іншої містобудівної документації, схем землеустрою,
проектів землеустрою щодо впорядкування території населених пунктів,
затверджених у встановленому законом порядку.
5. Відмовити Микитюк Юліанні Юріївні, жительці с. Тур’ї Ремети, вул.
Мала, 18 у надані дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд в с. Тур’ї Ремети
Ужгородського району Закарпатської області у зв’язку з відсутністю
Генерального плану населеного пункту та іншої містобудівної документації,
схем землеустрою, проектів землеустрою щодо впорядкування території
населених пунктів, затверджених у встановленому законом порядку.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища і благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про відмову у наданні дозволів
на розроблення проєктів відведення
земельних ділянок, призначених для
ведення особистого селянського господарства
Розглянувши письмові звернення громадян з метою передачі земельних
ділянок у власність для ведення особистого селянського господарствата та
додані до заяв плани земельних ділянок, що підтверджують розміри вказаних
земельних ділянок, керуючись пунктом 34 статті 26 «Про місцеве
самоврядування в Україні», статтями 12, 33, 35, 79-1, 116, 118, 121, розділу
Х пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу України, Законом
України «Про землеустрій» та висновки постійної депутатської комісії
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток,
історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити Штелиха Михайлу Юрійовичу, у надані дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,1173
га., яка розташована в урочищі «Вусища» с. Лумшори, Ужгородського району
Закарпатської області, у зв’язку з тим, що згідно схеми розпаювання земельна
ділянка відноситься до земель колективної власності КСГП «Верховина».
2. Відмовити Гапак Марині Олександрівні, у надані дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства, площею 0,3242
га., яка розташована в урочищі «Грун» с. Лумшори, Ужгородського району
Закарпатської області, у зв’язку з невідповідністю місця розташування об’єкта
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вимогам законів, прийнятих відповідно до них нормативно-правових актів, а
саме порушення вимог статті 123 Земельного кодексу України (земельна
ділянка є частиною земельної , яка перебуває у користуванні іншої особи,
згода землекористувача на вилучення частини земельної ділянки не надана.)
3. Відмовити Кирлик Вікторії Михайлівні, у надані дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельних ділянок у
власність для ведення особистого селянського господарства, ділянка №1
орієнтовною площею 1,0000 га. та ділянка №2 орієнтовною площею 1,0000 га
за рахунок земельної ділянки з кадастровим номером 2123286300:02:001:0028,
які розташована с. Тур’ї Ремети, Ужгородського району Закарпатської області,
у зв’язку з тим, що земельні ділянки відносяться до земель лісового фонду.
4. Відмовити Дорош Михайлу Миколайовичу, у надані дозволу на
розроблення проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства, площею 2,0000
га.,
за
рахунок
земельної
ділянки
з
кадастровим
номером
2123286300:02:001:0030, яка розташована в с. Тур’ї Ремети Ужгородського
району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що земельна ділянка
відносяться до земель лісового фонду.
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.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про припинення права постійного
користування земельною ділянкою
Розглянувши заяву (клопотання) відділу освіти, молоді та спорту Тур’єРеметівської сільської ради від 30.06.2021 № 01-13/442 щодо припинення
права постійного користування земельної ділянки, керуючись статтями 12, 141
Земельного кодексу України та пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України
«Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Припинити право постійного користування земельною ділянкою
відділу освіти, молоді та спорту Перечинської райдержадміністрації, площею
0,1 га, цільове призначення – для будівництва та обслуговування будівель
закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги, кадастровий номер
2123285000:01:002:0034, що створена в результаті поділу земельної ділянки
кадастровий номер 2123285000:01:002:0029.
2.
Організацію виконання цього рішення покласти на відділ
земельних відносин та екології.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про прийняття на баланс та
передачу майна в оперативне
управління
Враховуючи Декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, що за
класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними
наслідками (СС1) від 25.03.2021 року № ЗК 101210325907 та Декларацію про
готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності)
належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) від 29.04.2021 року
№ ЗК 101210423400, Акти прийняття-передачі виконаних робіт по об’єкту
„Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я
Бистра Перечинського району” та „Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини в с. Тур’ї Ремети Перечинського району - будівництво”, витяги з
Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права
власності № 262040947 від 17.06.2021 року та № 262141463 від 17.06.2021
року, керуючись статтями 135, 137 Господарського кодексу України та
статтями 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Прийняти будівлю Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
загальною площею 233,2 квадратні метри, розміщену за адресою:
Закарпатська область, Перечинський район, с. Тур’я Бистра, вулиця
Духновича, будинок 66 а, 2020 року побудови на баланс та комунальну
власність Тур’є-Реметівської сільської ради.
2. Прийняти будівлю Амбулаторія загальної практики сімейної медицини
загальною площею 325,2 квадратні метри, розміщену за адресою:
Закарпатська область, Перечинський
район, с. Тур’ї Ремети, вулиця
Центральна, будинок 16 а, 2020-2021 років побудовина на баланс та
комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради.
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Передати приміщення Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини села Тур’ї Ремети, загальною площею 311,1 метри квадратні, що
належить до комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради в
оперативне управління комунальному некомерційному підприємству
Перечинський районний центр ПМСД Перечинської районної ради (тамбур –
3,8 м. кв.; хол – 69,2 м. кв.; вбиральня для МГН – 5,2 м. кв.; вбиральня – 1,8 м.
кв.; туалет – 2,4 м. кв.; приміщення для зберігання медичних виробів – 6,4 м
кв.; кабінет лікаря - 15,2 м. кв.; кабінет щеплень – 12.0 м. кв.; кабінет лікаря
(педіатра) – 11,9 м. кв.; хол – 12,2 м. кв.; туалет (дитячий) – 2,1 м. кв.; тамбур –
5,3 м. кв.; кабінет лікаря – 18,3 м. кв.; маніпуляційна/оглядова – 12,4 м. кв.;
стерилізаційна – 12,5 м. кв.; процедурна/перев’язочна - 22,3 м. кв.; кабінет
лікаря – 17,4 м. кв.; лабораторія – 10,3 м. кв.; комора – 2,2 м. кв.; реєстратура –
3,5 м. кв.; кімната персоналу – 11,8 м. кв.; шлюз – 8,3 м. кв.; санвузол
персоналу – 3,7 м. кв.; приміщення для зберігання медичних виробів – 6,8 м2;
тамбур – 3,8 м2; топочна – 15,0 м. кв.; ганок – 4,0 м. кв.; ганок – 4,8 м. кв.;
ганок – 6,5 м. кв.).
3.

4. Передати будівлю Амбулаторії загальної практики сімейної
медицини села Тур’я Бистра, що належить до комунальної власності Тур’єРеметівської
сільської ради в оперативне управління комунальному
некомерційному підприємству Перечинський районний центр ПМСД
Перечинської районної ради.
5. Уповноважити сільського голову на підписання договорів про
передачу в оперативне управління комунального майна.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з
питань комунальної
власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження та транспорту.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про внесення змін до переліку
об’єктів
нерухомого майна
комунальної власності Тур’єРеметівської сільської ради,
затвердженого рішенням п’ятої
сесії VIII скликання № 98 від
25.03.2021 року
Відповідно до статей 26, 60 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статті 327 Цивільного Кодексу України, з метою
впорядкування та обліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності,
Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Доповнити Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності
Тур’є-Реметівської сільської ради, затверджений рішенням п’ятої сесії VIII
скликання № 98 від 25.03.2021 року (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира
Короля та постійну комісію з питань комунальної власності, житловокомунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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Додаток
до рішення сільської ради
____________ № _______
Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності
Тур’є-Реметівської сільської ради

Назва об’єкта

Місце знаходження
об’єкта

Реєстраційний
номер об’єкта
нерухомого
майна

Загальна
площа
м. кв.

Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини

с. Тур’ї Ремети,
вул. Центральна, 16 а

2388548121232

325,20

Амбулаторія
загальної практики
сімейної медицини

с. Тур’я Бистра,
вул. Духновича, 66 а

2388031021232

233,2

Секретар сільської ради
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про внесення змін до Переліку першого
типу об’єктів оренди комунальної
власності, затвердженого рішенням п’ятої
сесіїVIIIскликання № 99 від 25.03.2021
Відповідно до статей 26, 60 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», керуючись Порядком передачі в оренду державного та
комунального майна, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України
від 03.06.2020 року № 483 «Деякі питання оренди державного та коммунального майна» та на підставі висновку постійної комісії сільської ради з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження та транспорту,Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни в Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають
передачі в оренду на аукціоні (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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Додаток
до рішення сільської ради
_____________ № ______
Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі в оренду без
проведення аукціону
Балансоутримувач

Адреса об’єкта
оренди

Тур’є –
Реметівська
сільська рада

с. Тур’їРемети,
вул. Центральна,
16 а

Тур’є –
Реметівська
сільська рада
Тур’є –
Реметівська
сільська рада
Тур’є –
Реметівська
сільська рада
Тур’є –
Реметівська
сільська рада
Тур’є –
Реметівська
сільська рада
Тур’є –
Реметівська
сільська рада
Тур’є –
Реметівська
сільська рада
Тур’є –
Реметівська
сільська рада

Дата
Площа
закінчення
об’єкта
договору оренди м.кв
вільне

14,1

с. Тур’їРемети,
вул. Радванка, 85

вільне

128,3

с. Раково, вул.
Центральна, 21

вільне

165,1

с. Раково, вул.
Центральна, 21

вільне

20,1

с. Раково, вул.
Центральна, 21

вільне

10,1

с. Раково, вул.
Центральна, 21

вільне

18,5

с. Туриця, вул.
Центральна, 65

вільне

102,2

с. Тур’я Поляна,
вул. Зелена, 80

вільне

120,9

с. Тур’я Поляна,
вул. Зелена, 80

вільне

23,1

Секретар сільської ради
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Цільове
призначення
Для
відкриття
аптечного
пункту
Для
проведення
тренувань,
репетицій

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
Тур’ї Ремети

_____________

ПРОЄКТ

Про
намір
передачі
майна в оренду
Відповідно
до Закону України «Про оренду державного та
комунального майна», Закону України «Про оцінку майна, майнових прав та
професійну оціночну діяльність в Україні», пункту 31 статті 26, пункту 5
статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись
Порядком передачі в оренду державного та комунального майна,
затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року
№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна»,
враховуючи рішення п’ятої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради № 99 від
25.03.2021року «Про затвердження Переліків першого та другого типів
об’єктів оренди комунальної власності», що підлягають передачі в оренду на
аукціоні з метою врегулювання правових, економічних та організаційних
відносин, пов’язаних з передачею в оренду майна, майнових відносин між
орендодавцями та орендарями щодо господарського використання майна, що
перебуває в комунальній власності Тур’є-Реметівської ради, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати дозвіл Тур’є-Реметівській сільській раді на передачу в оренду
комунального майна згідно з додатком.
2. Відповідно до Порядку передачі в оренду державного та
комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України
від 03 червня 2020 року №483, офіційним засобом для розміщення інформації
з питань оренди об’єктів комунальної власності вважати офіційний сайт
Тур’є-Реметівської сільської ради та Електронну Торгову Систему (ЕТС).
3. Відповідно до рішення сільської ради від 25.03.2021 № 99 - «Про
затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди
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комунальної власності» та цього рішення сесії, сформувати оголошення щодо
намірів передачі в оренду комунального майна сільської ради для розміщення
в ЕТС та забезпечити оприлюднення цього рішення на офіційному сайті
Тур’є-Реметівської сільської ради протягом п’яти робочих днів після його
прийняття.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира
Короля, начальника відділу житлово-комунального господарства, транспорту
та благоустрою Любомира Чомоляка та постійну комісію з питань
комунальної
власності,
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження та транспорту.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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Додаток
до рішення сільської ради
_______________ № ____
Перелік об’єктів нерухомого майна, що підлягають передачі в оренду на
аукціоні

Нежитлове приміщення
амбулаторії
загальної
практики
сімейної
медицини

с. Т.Бистра,
вул. Духновича, 110

Площа
об’єкта
оренди
м.кв
15
м.кв

Вбудоване приміщення
дільничної лікарні, літ. А

с. Порошково,
вул. Центральна,88

21,4
м.кв

Нежитлове приміщення
адмінбудинку
Тур’єПолянської
сільської
ради
Нежитлове приміщення
будівлі
дільничної
лікарні

с. Тур’я Поляна,
вул. Зелена, 82

30
м.кв

с. Тур’ї Ремети,
вул. Центральна, 16

22,9
м.кв

Для розміщення
стоматологічного
кабінету

с. Тур’я Пасіка,
вул. Воєводино, 11

33,3
м.кв

Оренда (Зіхор А.І.)

с. Тур’ї Ремети,
вул. Центральна, 21

107,2
м.кв

Розміщення складу,
інше

Об’єкт оренди

Будівля, фельдшерськоакушерського
пункту
(колишня)
Нежитлова будівля

Приміщення сільського
будинку культури
Приміщення

сільського

Адреса об’єкта
оренди

с. Порошково,
вул. Центральна, 73
с. Порошково,
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Цільове
призначення
Для розміщення
стоматологічного
кабінету

Розміщення
стоматологічного
кабінету вбудованого
приміщення
дільничої лікарні
літ.А
Розміщення
поштового
відділення

204 м.кв Розміщення
розважальних
програм (дискотек)
70
Розміщення кафе-

будинку культури
Зал Тур’є-Бистрянського клубу

вул. Центральна, 73
с. Тур’я Бистра,
вул. Духновича, 68

Майновий
комплекс
м. Перечин,
Перечинського
вул. Ужгородська, 93
комунального
спеціалізованого
підприємства-видавництва
«ТУРПРЕС»
Нежитлове приміщення
с. Тур’ї Ремети,
будівлі
Амбулаторії вул. Центральна, 16 а
загальної
практики
сімейної медицини

Секретар сільської ради
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м.кв
30
м.кв
1245
м.кв

14,1
м.кв

бару
Культурнооздоровчих,
спортивних програм
Розміщення станції з
технічного
обслуговування та
ремонту автомобілів
Для відкриття
аптечного пункту

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про створення комісії з проведення
технічної інвентаризації безхазяйного
нерухомого майна та прийняття його
на облік
З метою належного обліку безхазяйного нерухомого майна,
розташованого на території Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до
статті 335 Цивільного кодексу України, керуючись Постановою Кабінету
Міністрів України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме
майно та їх обтяжень” від 25.12.2015 № 1127, підпункту 10 пункту б статті 30
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є-Реметівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Утворити постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття
на облік безхазяйного нерухомого майна на території Тур’є-Реметівської
сільської ради.
2. Затвердити персональний склад постійно діючої комісії з виявлення,
обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території
Тур’є-Реметівської сільської ради (додаток 1).
3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з виявлення,
обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території
Тур’є – Реметівської сільської ради (додається).
4. Затвердити форму Акту опису нерухомого майна (додаток 2).
5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира
Короля та постійну комісію з питань комунальної власності, житловокомунального господарства, енергозбереження та транспорту.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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Додаток 1
до рішення сільської ради
_______________ № _____
СКЛАД
постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна на території
Тур’є-Реметівської сільської ради

КОРОЛЬ
Володимир Іванович

Голова комісії
- заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів влади

Заступник голови комісії
ЧОМОЛЯК
- начальник відділу житлово-комунальЛюбомир Мирославович
ного господарства, транспорту та
благоустрою

ДАНИЛО
Олександра Володимирівна

БІГАН
Михайло Михайлович

Секретар комісії
- головний спеціаліст відділу житловокомунального господарства,транспорту та благоустрою
Члени комісії:
- керуючий
справами
(секретар)
виконавчого комітету сільської ради

ПОЛОНСЬКА
Тетяна Мирославівна

-

головний
спеціаліст
відділу
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності

ТУРЯНИЦЯ
Олеся Іванівна

-

заступник
керуючого
справами
(секретаря) виконавчого комітету
сільської ради, начальник відділу
правової та кадрової роботи
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ЗАТВЕРДЖЕНО
рішення сільської ради
____________ № _____

Положення
про постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна сільської ради
1. Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна (далі – Комісія) утворюється з метою
упорядкування роботи та координації дій з виявлення, обстеження та взяття на
облік безхазяйного нерухомого майна на території
Тур’є-Реметівської
сільської ради.
2. У своїй діяльності Комісія керується Цивільним кодексом України,
Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”.
3. Комісія з питань своєї діяльності підзвітна та підконтрольна
виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. На Комісію покладаються завдання:
1) ведення обліку безхазяйного нерухомого майна, виявленого на
території Тур’є - Реметівської сільської ради;
2) підготовка заяв Тур’є-Реметівської сільської ради до органу, який
здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття на облік
нерухомого майна як безхазяйного;
3) розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошень від
імені Тур’є-Реметівської сільської ради про взяття на облік безхазяйного
нерухомого майна;
4) здійснення заходів з виявлення на території Тур’є-Реметівської
сільської ради безхазяйного нерухомого майна;
5) здійснення заходів щодо збереження та утримання виявленого на
території Тур’є-Реметівської сільської ради нерухомого майна
6) підготовка позовних заяв про передачу безхазяйного нерухомого майна
у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради.
5. Комісія утворюється рішенням сесії сільської ради.
6. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться по
мірі необхідності.
7. Голова Комісії організовує і скеровує роботу Комісії, визначає дату та
час проведення її засідань, формує Порядок денний засідань, веде засідання.
На час тимчасової відсутності голови Комісії його функції виконує заступник
голови Комісії.
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8. Секретар Комісії доводить до відома членів Комісії дату та час
проведення засідань Комісії та їх Порядок денний.
9. Хід засідань Комісії фіксується у протоколі засідання Комісії, який
ведеться секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні
членами Комісії.
10. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування
простою більшістю голосів членів Комісії.
11. Комісія має право:
1) одержувати від структурних підрозділів Тур’є - Реметівської сільської
ради документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї
завдань;
2) на безперешкодний доступ до об’єктів безхазяйного нерухомого
майна, що знаходяться на території Тур’є - Реметівської сільської ради.
12. Виявлення та обстеження об’єктів безхазяйного нерухомого майна
здійснюється Комісією відповідно до чинного законодавства.
13. За результатами обстеження об’єктів безхазяйного нерухомого майна
Комісія складає Акт обстеження нерухомого майна, форму якого затверджено
даним рішенням сесії.
14. Комісія несе відповідальність за несвоєчасне виконання покладених
на неї завдань.
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Додаток 2
до рішення сесії сільської ради
________________ № ______
Акт обстеження нерухомого майна
Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік
безхазяйного нерухомого майна та майна території Тур’є-Реметівської
сільської ради у складі:
Голова Комісії
______________________________
Заступник голови Комісії _____________________
Секретар Комісії
___________________________
Член Комісії
________________________
Член Комісії
________________________
Член Комісії
________________________
Член Комісії
________________________
Член Комісії
___________________________
здійснили обстеження об’єкта безхазяйного нерухомого майна, яке
знаходиться на території Тур’є-Реметівської сільської ради у складі:
і встановили, що за адресою _____________________________________________________
________________________________________________________________ знаходиться об’єкт
безхазяйного нерухомого майна, а саме (характеристики нерухомого майна та
опис його технічного стану) ______________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
_____________________________________________________________________________________
___________________________________________________________ зазначене

безхазяйне

нерухоме майно передане на зберігання _________________________________________
______________________________________________________________________________________
________________________________________________________________________________

Цей Акт складений у __ примірниках.
Голова комісії:
Заступник голови комісії:
Секретар комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
Член комісії:
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про надання згоди на передачу
об’єктів права державної власності
в комунальну власність
Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26, статті 60 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 2 статті 4 закону
України „Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”,
розглянувши лист Ужгородської районної державної адміністрації від
20.04.2021 року № 781/02-31, враховуючи висновок постійно комісії з питань
комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати Ужгородській районній державній адміністрації згоду на
передачу у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради наступних
об’єктів права державної власності (додаток 1).
2. Створити комісію з питань передачі об’єктів права державної власності
в комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради (додаток 2).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань комунальної власності, житлово-комунального господарства,
енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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Додаток 1
до рішення сесії сільської ради
_________________№ ______

Перелік об’єктів права державної власності

1. ВАЗ Приора 2170;
2. Ноутбук НР;
3. Ноутбук НР;
4. Ноутбук НР;
5. Ноутбук НР;
6. Принтер БФП Canon MF 3010;
7. Комп’ютер у комплекті з монітором та клавіатурою.

Секретар сільської ради
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Додаток 2
до рішення сесії сільської рад
__________________ № _____
СКЛАД
комісії з питань передачі об’єктів права державної власності в
комунальну
Голова комісії
Тур’є-Реметівський сільський голова

ДЕВІЦЬКА Надія Павлівна

Заступник голови комісії
КРУПЧИНСЬКА Олександра
перший заступник сільського голови
Ярославівна
Члени комісії:
БАБИЧ Роман Сергійович

провідний інженер-програміст відділу
фінансово-господарського
забезпечення апарату Ужгородської
районної державної адміністрації (за
згодою)

БІГАН Михайло Михайлович

керуючий
справами
(секретар)
виконавчого комітету сільської ради

ВАСИЛИНА Аліна Михайлівна

заступник
начальника
відділу
фінансово-господарського
забезпечення апарату Ужгородської
районної державної адміністрації (за
згодою)

ДУПИН Катерина Ігорівна

начальник
юридичного
відділу
апарату
Ужгородської
районної
державної адміністрації (за згодою)

КОРЯК Марія Федорівна

начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансової звітності апарату
сільської ради
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ПОЛОНСЬКА Тетяна
Мирославівна

головний
спеціаліст
відділу
бухгалтерського обліку та фінансової
звітності апарату сільської ради

ЧОМОЛЯК Любомир
Мирославович

начальник
відділу
житловокомунального
господарства,
транспорту та благоустрою апарату
сільської ради

Секретар сільської ради
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про надання дозволу на спеціальне
використання природних рослинних
ресурсів
Розглянувши заяви ФОП Коби Василя Васильовича, ФОП Качура Івана
Васильовича, ФОП Кибзи Віталія Володимировича, ФОП Ватраля Миколи
Степановича, ФОП Фучко Ади Марківни та ФОП Цубина Марії Юріївни про
надання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів
(чорниця), відповідно до пункту 36 статті 26 Закону України «Про місцеве
самоврядування в Україні», статей 10, 11 Закону України «Про рослинний
світ», статей 15, 43 Закону України «Про охорону навколишнього природного
середовища», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської
діяльності» та Порядку надання дозволу на спеціальне використання
природних рослинних ресурсів, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати ФОП Кобі Василю Васильовичу дозвіл на спеціальне
використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 25000 кг
чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. Термін дії дозволу –
до кінця 2021 року.
2. Надати ФОП Качуру Івану Васильовичу дозвіл на спеціальне
використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 25 000 кг
чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. Термін дії дозволу –
до кінця 2021 року.
3. Надати ФОП Кибзі Віталію Володимировичу дозвіл на спеціальне
використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 25000 кг
чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. Термін дії дозволу –
до кінця 2021 року.
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4. Надати ФОП Ватралю Миколі Степановичу дозвіл на спеціальне
використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 25 000 кг
чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
5. Надати ФОП Фучко Аді Марківній дозвіл на спеціальне використання
природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 10000 кг чорниці на
території Тур’є-Реметівської сільської ради.
6.Надати ФОП Цубині Марії Юріївній дозвіл на спеціальне
використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 5000 кг
чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради.
Термін дії дозволу – до кінця 2021 року.
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з питань земельних
відносин,природокористування,
планування
території,
будівництва,
архітектури,охорони пам’яток,історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії
VІІІ скликання Тур’є-Реметівської
сільської ради № 124 від 25.03.2021 року «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 найзатребуваніших адміністративних послуг Тур’є-Реметівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Викласти в новій редакції додаток 1 до рішення п’ятої сесії VІІІ
скликання Тур’є-Реметівської сільської ради від 25.03.2021 № 124 «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 та комісію з питань земельних
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відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури,охорони пам’яток,історичного середовища та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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Додаток
до рішення сесії сільської ради
_____________ № __________
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
видачею 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
видачею витягу*.
8. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них)
про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць
з видачею витягу*.
9. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею
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*.
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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 видачею 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
видачею витягу*.
24. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до
них) про земельну ділянку з видачею витягу*.
25. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до
них) про землі в межах територій адміністративно-територіальних
одиниць з видачею витягу*.
26. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з
Державного земельного кадастру*.
27. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею
витягу*.
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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, що створюються під час ведення державного земельного
кадастру*.
30. Видача висновку про погодження документації із землеустрою*.
31. Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне
користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у
комунальній власності.
32. Прийняття рішення про припинення права власності на земельну
ділянку у разі добровільної відмови власника на користь держави або
територіальної громади.
33. Прийняття рішення про припинення права постійного користування
земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача.
34. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної
власності.
35. Надання дозволу розпорядникам земельних ділянок комунальної
власності на поділ та об’єднання таких ділянок.
36. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для передачі у власність для будівництва
та обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд.
37. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки, для передачі у власність, для ведення
особистого селянського господарства.
38. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди.
39. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки в постійне користування.
40. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки, цільове призначення якої змінюється.
41. Затвердження технічної документації із землеустрою.
42. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна.
43. Присвоєння статусу особи гірського населенного пункту.
44. Видача посвідчення громадянина, який
проживає, працює
(навчається) на території гірського населеного пункту.
45. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб.
46. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої
та третьої групи*.
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47. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне
повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої
та третьої групи*.
48. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у
межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду загальнодержавного значення*.
49. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсів
у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду
загальнодержавного значення*.
50. Реєстрація декларації про відходи*.
51. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсівлісорубний квиток на заготівлю деревини під час проведення рубок
головного користування*.
52. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів–
лісовий квиток*.
53. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази
суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної
безпеки*.
54. Видача дозволу на спеціальне водокористування*.
55. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування*.
56. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами.
57. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів.
58. Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних
транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі*.
59. Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних
транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вуличнодорожній мережі*.
60. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію
(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної
небезпеки*.
61. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на
експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування
підвищеної небезпеки*.
62. Відомча реєстрація (тимчасової реєстрації) великотоннажних та інших
технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на
вулично-дорожній мережі загального користування*.
63. Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази
вимогам законодавства з питань охорони праці*.
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64. Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації
про початок виконання підготовчих/будівельних робіт*.
65. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт*.
66. Внесення змін в зареєстровану декларацію про готовність до
експлуатації об`єкта*.
67. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно
збудованого об`єкта, на яке визнано право власності за рішенням
суду*.
68. 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*.
69. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об`єкта, за
класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними
наслідками (СС1)*.
70. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта,
будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта*.
71. 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)*.
72. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок
виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі будівельного паспорта*.
73. Про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом
наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними
наслідками (СС1)*.
74. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт
щодо об’єктів, будівництво яких
здійснюється на підставі
будівельного паспорта*.
75. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок
виконання підготовчих робіт*.
76. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на
потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного
походження*.
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77. Видача Експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що
провадить діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням
харчових продуктів тваринного походження*.
78. Видача узгодженого рішення для «Видачі дозволу на викиди
забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними
джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи»*.
79. Видача дозволу на проведення робіт на підприємствах в установах і
організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел
іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин (санітарний
паспорт)*.
80. Анулювання
дозволу,
на
проведення
діагностичних,
експериментальних, випробувальних, вимірювальних
робіт на
підприємствах в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з
використанням джерел неіонізуючого випромінювання*.
81. Видача дозволу, на проведення діагностичних, експериментальних,
випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах в установах і
організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел
неіонізуючого випромінювання*.
82. Анулювання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з
радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого
випромінювання*.
83. Державна реєстрація народження.
84. Державна реєстрація шлюбу.
85. Державна реєстрація смерті.
86. Реєстрація місця проживання особи.
87. Реєстрація місця перебування особи.
88. Зняття з реєстрації місця проживання особи.
89. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи.
90. Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну
нумерації будинків, перейменувань вулиць (проспектів, бульварів,
площ, провулків, кварталів тощо) населених пунктів, адміністративнотериторіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному
устрої.
91. Витяг про зареєстрованих в житловому будинку /приміщенні осіб.
92. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права
довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на
нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва.
93. Державна реєстрація речового права, похідного від права власності.
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94. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на
нерухоме майно.
95. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме
майно.
96. Надання інформації зі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна.
97. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно.
98. 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).
99. Заборона вчинення реєстраційних дій.
100. Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського
формування).
101. 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).
102. 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).
103. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на
підставі модельного статуту (крім громадського формування).
104. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім
громадського формування).
105. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи
(крім громадського формування).
106. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про
припинення юридичної особи (крім громадського формування).
107. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора
(крім громадського формування).
108. Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім
громадського формування) в результаті її ліквідації.
109. Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім
громадського формування) в результаті її реорганізації.
110. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу
юридичної особи (крім громадського формування).
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111. 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.
112. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу
юридичної особи (крім громадського формування).
113. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця.
114. Видача витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та
фізичних осіб-підприємців та громадських формувань.
115. Виправлення помилок у відомостях Державного реєстру
юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань.
116. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіцеарного власника
юридичної особи.
117. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житловокомунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого
пічного побутового палива.
118. Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, і
скрапленого балонного газу для побутових потреб.
119. Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг.
120. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких
ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або
місце їх проживання чи перебування невідоме.
121. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно
почесне звання України “Мати-героїня”.
122. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим
сім’ям.
123. Призначення державної допомоги:
1) у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в систем
із агальнообов’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.
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124. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю
з дитинства та дітям з інвалідністю.
125. Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з
дитинства та дітьми з інвалідністю.
126. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають
права на пенсію, та особам з інвалідністю.
127. Призначення державної соціальної допомоги на догляд.
128. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає
соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на
непрофесійній /професійній основі.
129. 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.
130. 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.
131. Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з
інвалідністю та дітям з інвалідністю.
132. 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.
133. 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.
134. Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від
Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана
з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам.
135. Призначення грошової компенсації:
1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з
інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам;
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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 ромадянам, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи;
6) особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування
автомобілів та на транспорт не обслуговування;
7) замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок
війни та прирівняним до них особам.
136. Видача направлення до реабілітаційних установ особам з
інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до
групи ризику щодо отримання інвалідності.
137. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які
мають право на пенсію чи соціальну допомогу.
138. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги
непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула
права на пенсійну виплату.
139. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального
осередку творчої спілки*.
140. 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*.
141. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки,
територіального осередку творчої спілки*.
142. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку
творчої спілки*.
143. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального
осередку творчої спілки в результаті ліквідації*.
144. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального
осередку творчої спілки в результаті реорганізації*.
145. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації
професійних спілок, об’єднання професійних спілок*.
146. 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*.
147. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку,
організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що
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містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб –
підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих
документів*.
148. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки,
організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок*.
149. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації
професійних спілок, об’єднання професійних спілок*.
150. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації
професійних спілок, об’єднання професійних спілок*.
151. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації
професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті
реорганізації*.
152. Державна реєстрація створення організації роботодавців,
об’єднання організацій роботодавців*.
153. 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*.
154. 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*.
155. Державна реєстрація рішення про припинення організації
роботодавців, об’єднання організацій роботодавців*.
156. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання
організацій роботодавців*.
157. Державна реєстрація припинення організації роботодавців,
об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації*.
158. Державна реєстрація припинення організації роботодавців,
об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації*.
159. Державна реєстрація створення громадського об’єднання*.
160. 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*.
161. 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*.
162. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання*.
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163. Державна реєстрація рішення про припинення громадського
об’єднання*.
164. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення
громадського об’єднання*.
165. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання*.
166. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в
результаті його ліквідації*.
167. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в
результаті його реорганізації*.
168. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу
громадського об’єднання*.
169. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про
відокремлений підрозділ громадського об’єднання*.
170. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу
громадського об’єднання*.
171. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної
партії*.
172. 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*.
173. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення
політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань*.
174. Державна реєстрація рішення про припинення структурного
утворення політичної партії*.
175. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з
реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної
партії*.
176. Державна реєстрація припинення структурного утворення
політичної партії в результаті його ліквідації*.
177. Державна реєстрація припинення структурного утворення
політичної партії в результаті його реорганізації*.
178. Державна реєстрація статуту територіальної громади*.
179. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади*.
180. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади*.
181. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту
територіальної громади*.
182. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника
громадського об’єднання*.
183. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення
творчої спілки, територіального осередку творчої спілки*.
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184. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення
професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних
спілок*.
185. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення
організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців*.
186. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення
структурного утворення політичної партії*.
* послуги надаватимуться згідно з угодою про співпрацю у сфері надання
адміністративних послуг з суб’єктами надання адміні-стративних послуг.
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження умов проведення
конкурсу на визначення опорного
закладу освіти
Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про
державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань”, постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019
року № 532 „Про затвердження Положення про освітній округ і опорний
заклад” (зі змінами), Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити умови проведення конкурсу на визначення опорного
закладу освіти (додаються).
2. Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради
провести протягом липня 2021 року конкурс на визначення опорних закладів
освіти.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з
гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
__________________ № _______
Умови проведення конкурсу
на визначення опорного закладу освіти
1. Ці умови визначають порядок проведення Конкурсу з визначення
опорного навчального закладу загальної середньої освіти (далі - Конкурс).
1.1. Умови Конкурсу з визначення опорного навчального закладу
загальної середньої освіти розроблені відповідно до Положення про освітній
округ і опорний заклад освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів
України від 19 червня 2019 року № 532 (зі змінами).
1.2. Конкурс проводиться з метою створення єдиного освітнього простору
та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у
тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти;
створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти,
зокрема шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів
освіти, забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії,
впровадження курсів за вибором, факультативів, гуртків; раціонального і
ефективного використання наявних у суб’єктів округу ресурсів, їх
модернізації.
1.3. Завдання Конкурсу:
- створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій
дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення
закладів освіти;
- забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти;
- забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього та
безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми
потребами;
- створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх
інформаційно-комунікаційних засобів та технологій;
- використання матеріально-технічної бази закладів освіти для
забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти.
2. Конкурс складається з таких етапів:
1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу
конкурсної комісії;
2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу;
3) прийняття документів від керівників закладів освіти, які виявили
бажання взяти участь у конкурсі;
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4) перевірка поданих документів на відповідність установленим
законодавством вимогам;
5) проведення конкурсного відбору;
6) визначення переможця конкурсу;
7) оприлюднення результатів конкурсу.
3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник.
3.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення Конкурсу здійснює
відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради (далі уповноважений орган).
4. Уповноважений орган затверджує склад конкурсної комісії.
Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9 осіб.
Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не
менше двох третин від її затвердженого складу.
Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на
засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос
голови конкурсної комісії.
Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які
підписуються усіма присутніми членами конкурсної комісії та
оприлюднюються на веб-сайті уповноваженого органу впродовж одного
робочого дня з дня проведення засідання конкурсної комісії.
Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості,
об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не
допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на
членів комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його
представників.
5. Учасниками конкурсу можуть бути заклади загальної середньої освіти
сільської ради.
6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних
веб-сайтах засновника та уповноваженого органу наступного робочого дня з
дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити:
- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для
участі у конкурсі;
- прізвище та ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти особи,
яка уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи
для участі у конкурсі.
7. Конкурс проводиться у два етапи протягом 10 робочих днів.
І етап - підготовчий, протягом 7 робочих днів з дати початку Конкурсу.
Для участі у І етапі необхідно подати до уповноваженого органу заявку, до
якої додаються такі документи:
1) план розвитку навчального закладу (до 10 сторінок) на наступні 3 роки
та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію:
- відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній
школі в розрізі 5-ти наступних років (окремо вказати проектну потужність
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опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на
навчання до опорного закладу з інших населених пунктів);
- матеріально-технічна база (наявність кабінетів (вказати яких),
комп’ютерних класів (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них),
комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до
Інтернету, наявність мережі Wі-Fі з безоплатним доступом, створення умов
для навчання дітей з обмеженими можливостями), спортивної зали,
бібліотеки, актової зали, їдальні (вказати кількість посадочних місць),
внутрішніх туалетів для учнів, гуртожитку тощо); укомплектування
бібліотечного фонду підручниками;
- результативність роботи навчального закладу за такими критеріями:
результати
зовнішнього
незалежного
оцінювання,
моніторингових
досліджень, учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту
робіт членів Малої академії наук, інших конкурсів та змагань тощо;
- мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку;
- організація профільного навчання;
- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими
освітніми потребами або готовність закладу до організації інклюзивного
навчання,
- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний
склад та досягнення педагогічного колективу;
2) опис потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для
перевезення
учнів,
оснащення
навчальних
кабінетів,
придбання
мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним
(безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень,
професійний розвиток учителів тощо).
3) копію установчих документів закладу.
4) Проєкт статуту опорного закладу
Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним
набором, кегль 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у
текстовому редакторі Word.
II етап - основний, протягом 3 робочих днів, на якому проводиться
визначення переможця Конкурсу.
8. Висновок та рішення комісії з визначення опорного навчального
закладу подається до сільської ради для прийняття рішення про створення
опорного закладу.
9. Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним
законодавством.
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження положень
про проведення конкурсу
на посади директора та педагогічних
працівників інклюзивно-ресурсного центру
Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
пунктів 41, 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 (зі
змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 03 жовтня 2018 року
№ 1051 „Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на
посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного
центру”, з метою забезпечення процедури призначення директора та
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру шляхом проведення
конкурсного відбору Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити:
1.1. Положення про проведення конкурсу на посаду директора
Інклюзивно-ресурсного центру Тур’є-Реметівської сільської ради (далі –
Положення), що додається;
1.2. Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних
працівників Інклюзивно-ресурсного центру Тур’є-Реметівської сільської ради
(далі – Положення), що додається.
2. Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради
(Цапик В. Й.) забезпечити дотримання вимог Положень.
3. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в
установленому порядку.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого
заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з
гуманітарних питань.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
__________________ №____
Положення про проведення конкурсу на посаду директора
інклюзивно-ресурсного центру Тур’є-Реметівської сільської ради
1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду
директора інклюзивно-ресурсного центру.
2. Конкурс на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру (далі конкурс) проводиться з дотриманням принципів:
законності;
прозорості;
забезпечення рівного доступу;
недискримінації;
доброчесності;
надійності та відповідності методів оцінювання.
3. Організаційне забезпечення та проведення конкурсу здійснює
уповноважений орган - відділ освіти, молоді та спорту сільської ради (далі відділ).
4. Конкурс проводиться у разі утворення інклюзивно-ресурсного центру,
закінчення строку дії контракту з директором або прийняття рішення щодо
припинення (розірвання) контракту з директором.
5. Конкурс проводиться поетапно:
прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу
конкурсної комісії;
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на веб-сайтах
засновника та уповноваженого органу;
прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим
законодавством вимогам;
проведення кваліфікаційного іспиту та визначення його результатів;
проведення співбесіди та визначення її результатів;
визначення переможця конкурсу;
оприлюднення результатів конкурсу.
6. Підставою для проведення конкурсу є наказ начальника відділу
освіти, молоді та спорту сільської ради.
Наказ та оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються на вебсайтах засновника та уповноваженого органу не пізніше ніж за один місяць до
початку проведення конкурсу.
7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру;
найменування посади та умови оплати праці;
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кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду (далі кандидати);
перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та строк
їх подання;
дату, місце та етапи проведення конкурсу;
прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу.
В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить
законодавству.
8. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити
менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу.
9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто
або поштою) такі документи:
копію паспорта громадянина України;
письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у
довільній формі;
копію трудової книжки;
копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
письмову згоду на збір та обробку персональних даних згідно з
додатком 1 до Примірного положення про проведення конкурсу на посаду
директора
інклюзивно-ресурсного
центру,
затвердженого
наказом
Міністерства освіти і науки від 03 жовтня 2018 року № 1051 (далі - Примірне
положення).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати
додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
10. Прийом та реєстрація документів від кандидатів здійснюється
Відділом.
11. У разі надсилання документів поштою датою подання документів
вважається
12. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам
дата, зазначена на поштовому штемпелі.
кандидати до конкурсу не допускаються, про що вони повідомляються
Відділом.
13. Усі кандидати, які своєчасно подали документи для участі у
конкурсі, повідомляються Відділом про прийняте рішення щодо їх кандидатур
не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку
подання документів.
14. Для проведення конкурсу наказом начальника відділу освіти, молоді
та спорту сільської ради утворюється конкурсна комісія, до складу якої
входить не менше 5 осіб, та затверджується її персональний склад.
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Головою конкурсної комісії є наказом начальник відділу освіти, молоді
та спорту сільської ради.
До складу конкурсної комісії входять представники відділу, сільської
ради, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти.
До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені завідувач та
методисти центру підтримки інклюзивної освіти, педагогічні працівники
інклюзивно-ресурсних центрів, працівники закладів охорони здоров'я, закладів
(установ) соціального захисту та представники громадськості.
Конкурсна комісія працює на громадських засадах.
Конкурсна комісія є правоможною за умови присутності на її засіданні
не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії
приймається більшістю голосів присутніх на засіданні.
15. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та
проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами:
знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
знання основ спеціальної педагогіки;
знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру.
Перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту затверджується
наказом директора Департаменту згідно з додатком 2 до Примірного
положення.
16. Кваліфікаційний іспит складається з 6 питань по 2 питання за
напрямами, визначеними у пункті 15 цього Положення. Загальний час для
проведення іспиту становить 1 годину 20 хвилин.
17. За результатами кваліфікаційного іспиту виставляються такі бали:
2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть
питання;
1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;
0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.
18. Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали 6
балів, допускаються до співбесіди.
Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали менше
6 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом
часу, передбаченого для кваліфікаційного іспиту всіх кандидатів, вважаються
такими, що не пройшли кваліфікаційний іспит та не можуть бути допущені до
співбесіди.
19. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду,
досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної
компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків.
Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів,
релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального
походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.
Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається
конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.
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20. Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної
компетентності на співбесіді виставляються такі бали:
2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких
відповідає вимогам;
1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не
повною мірою відповідає вимогам;
0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не
відповідає вимогам.
21. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом
конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про
результати співбесіди за формою згідно з додатком 3 до Примірного
положення.
22. Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання
середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості
середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та
кваліфікаційного іспиту за формою згідно з додатком 4 до Примірного
положення.
Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від
загальної кількості набраних ним балів.
Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав
найбільшу загальну кількість балів.
Підсумковий рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з
додатком 5 до Примірного положення.
Результати
визначення
підсумкового
рейтингу
кандидатів
відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії.
23. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий
рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування
членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності
(досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких
кандидатів.
24. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення
співбесіди надає кандидатам та Відділу висновок щодо результатів конкурсу.
25. Кожен кандидат може надати обґрунтовані заперечення щодо
висновку конкурсної комісії до Відділу, але не пізніше ніж через три робочі
дні з дати його отримання.
26. Після отримання висновку Відділ укладає з переможцем конкурсу
контракт з дотриманням вимог законодавства про працю.
27. Конкурс визнається таким, що не відбувся якщо:
відсутні заяви про участь у конкурсі;
жоден з кандидатів не пройшов конкурс.
28. Якщо конкурс не відбувся, протягом одного місяця оголошується
повторний конкурс.
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29. Результати конкурсу оприлюднюються на веб-сайтах засновника та
уповноваженого органу не пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення
оголошення про проведення конкурсу.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

143

Додаток 1 до Положення
ЗГОДА на обробку персональних даних
Я,_____________________________________________________________,
(прізвище, ім’я, по батькові) народився/народилася ___ ____ _________ року,
документ, що посвідчує особу (серія______________№______________),
виданий____________________________________________________________
_________________________________________________________________
Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ (далі –
Закон) даю згоду на:
обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі:
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову
діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про
зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери
телефонів;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця
персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання
персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових
обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або
повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин,
пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця
персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14
Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу
до персональних даних,
доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16
Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший
строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів
для оновлення моїх персональних даних.
„___“ ______________20___ ______(підпис)
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(прізвище, ім'я, по батькові)

Додаток 2 до Положення
ВІДОМІСТЬ про результати співбесіди
(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

Прізвище, імʼя та по
батькові кандидата

Вимоги

Кандидат № 1

вимога
вимога
вимога
вимога

Бали

Член комісії ___________________ ____ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові
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Додаток 3 до Положення
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів
Прізвище,
ім’я та по
батькові
кандидата
Кандидат
№1

Види
оцінювання

Іспит

Вимоги

Оцінка
члена
комісії
№1

Оцінка
члена
комісії
№2

Оцінка
члена
комісії
№3

Оцінка
члена
комісії
№4

Оцінка
члена
комісії
№5

Середній
бал

Знання
законодавства
в сфері дітей
з особливими
освітніми
потребами
Знання основ
спеціальної
педагогіки

Співбесіда

Знання основ
управління
закладом
освіти
вимога
Вимога
вимога
вимога

Сума
балів

Голова комісії ______________ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові
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Додаток 4 до Положення
ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ
Прізвище, ім’я та по
батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

Голова комісії ___________________ ___ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ №_____
Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників
інклюзивно-ресурсного центру
1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру.
2. Конкурс на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного
центру (далі - конкурс) проводиться з дотриманням принципів:
законності;
прозорості;
забезпечення рівного доступу;
недискримінації; доброчесності;
надійності та відповідності методів оцінювання.
3. Організаційне забезпечення та проведення конкурсу здійснює
уповноважений орган - відділ освіти, молоді та спорту сільської ради (далі Відділ).
4. Конкурс проводиться поетапно:
прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу
конкурсної комісії;
оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному вебсайті уповноваженого органу;
прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі;
попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим
законодавством вимогам;
проведення кваліфікаційного іспиту та визначення його результатів;
проведення співбесіди та визначення її результатів;
визначення переможця конкурсу;
оприлюднення результатів конкурсу.
5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на
офіційному веб-сайті уповноваженого органу не пізніше ніж за один місяць
до початку проведення конкурсу.
6. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити:
найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру;
найменування посади та умови оплати праці;
кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду (далі кандидати);
перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та строк
їх подання;
дату, місце та етапи проведення конкурсу;
прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти
особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу.
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В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить
законодавству.
7. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити
менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про
проведення конкурсу.
8. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто
або поштою) такі документи:
копію паспорта громадянина України;
письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у
довільній формі;
копію трудової книжки;
копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками,
присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня;
письмову згоду на збір та обробку персональних даних згідно з
додатком 1 до Примірного положення про проведення конкурсу на посади
педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру, затвердженого
наказом Міністерства освіти і науки України від 03 жовтня 2018 року № 1051
(далі - Примірне положення).
Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати
додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і
репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші).
9. Прийом та реєстрація документів від кандидатів здійснюється
відділом освіти, молоді та спорту сільської ради.
10. У разі надсилання документів поштою датою подання документів
вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі.
11. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам
кандидати до конкурсу не допускаються, про що вони повідомляються
Відділом .
12. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не
розглядаються та повертаються особам, які їх подали.
13. Усі кандидати, які своєчасно подали документи для участі у
конкурсі, повідомляються Відділом про прийняте рішення щодо їх кандидатур
не пізніше, ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку
подання документів.
14. Для проведення конкурсу начальником відділу освіти, молоді та
спорту сільської ради утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить
не менше 5 осіб, та затверджується її персональний склад.
Головою конкурсної комісії є начальник відділу освіти, молоді та спорту
сільської ради .
До складу конкурсної комісії входять: директор інклюзивно-ресурсного
центру, працівники відділу, сільської ради, методисти центру підтримки
інклюзивної освіти, керівники закладів дошкільної та загальної середньої
освіти.
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До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені
представники громадськості.
15. Конкурсна комісія є правоможною за умови присутності на її
засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення
конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні.
16. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та
проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводитися за напрямами:
знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами;
знання основ спеціальної педагогіки.
Перелік питань для проведення іспиту затверджується організатором
конкурсу згідно з додатком 2 до Примірного положення.
17. Кваліфікаційний іспит складається з 6 питань по 3 питання за
напрямами, визначеними у пункті 16 цього Положення. Загальний час для
проведення іспиту становить 1 годину 20 хвилин.
18. За результатами кваліфікаційного іспиту виставляються такі бали:
2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть
питання;
1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно;
0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання.
19. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються
до співбесіди.
Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали менше
6 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом
часу, передбаченого для кваліфікаційного іспиту всіх кандидатів, вважаються
такими, що не пройшли кваліфікаційний іспит та не можуть бути допущені до
співбесіди.
20. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду,
досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної
компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків.
Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів,
релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального
походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні.
Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається
конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу.
21. Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної
компетентності на співбесіді виставляються такі бали:
2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких
відповідає вимогам;
1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не
повною мірою відповідає вимогам;
0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не
відповідає вимогам.
22. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом
конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про
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результати співбесіди за формою згідно з додатком 3 до Примірного
положення.
23. Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання
середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості
середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та
кваліфікаційного іспиту за формою згідно з додатком 4 до Примірного
положення.
Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від
загальної кількості набраних ним балів.
Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав
найбільшу загальну кількість балів.
Підсумковий рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з
додатком 5 до Примірного положення.
24. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий
рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування
членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності
(досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких
кандидатів.
25. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення
співбесіди надає претендентам, Відділу та директору інклюзивно-ресурсного
центру висновок щодо результатів конкурсу.
26. Кожен кандидат може надати обґрунтовані заперечення щодо
висновку до відділу освіти, молоді та спорту сільської ради не пізніше ніж
через три робочих дні з дати його отримання.
27. Після отримання висновку директор інклюзивно-ресурсного центру
призначає переможця конкурсу на посаду педагогічного працівника
відповідно до вимог законодавства про працю.
28. Конкурс визнається таким, що не відбувся, в разі, коли:
відсутні заяви про участь у конкурсі;
жоден з кандидатів не пройшов конкурс.
29. Якщо конкурс не відбувся, протягом одного місяця оголошується
повторний конкурс.
30. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті
відділ освіти, молоді та спорту сільської ради не пізніше ніж через 45 днів з
дня оприлюднення оголошення про проведення конкурсу.
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Додаток 1 до Положення
ЗГОДА на обробку персональних даних
Я,_____________________________________________________________
(прізвище, ім’я, по батькові) народився/народилася _____ _________ року,
документ, що посвідчує особу (серія________ №______________),
виданий________________________________
__________________________________________________________________
Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ (далі –
Закон) даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у
такому обсязі:
відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову
діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про
зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери
телефонів;
використання персональних даних, що передбачає дії володільця
персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання
персональних даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових
обов’язків, дії щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового або
повного права на обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин,
пов’язаних із персональними даними (стаття 10 Закону);
поширення персональних даних, що передбачає дії володільця
персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14
Закону);
доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця
персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу
до персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей
про себе (стаття 16 Закону).
Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у
найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних
документів для оновлення моїх персональних даних.
„___“ _______20___ _(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові)
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Додаток 2 до Положення

ВІДОМІСТЬ про результати співбесіди
(готується кожним членом конкурсної комісії окремо)

Прізвище, імʼя та по
батькові кандидата

Вимоги

Кандидат № 1

вимога
вимога
вимога
вимога

Бали

Член комісії ___________________ ____ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові
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Додаток 3 до Положення
ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ
середніх балів
Прізвище,
ім’я та по
батькові
кандидата
Кандидат
№1

Види
оцінювання

Іспит

Вимоги

Оцінка
члена
комісії
№1

Оцінка
члена
комісії
№2

Оцінка
члена
комісії
№3

Оцінка
члена
комісії
№4

Оцінка
члена
комісії
№5

Середній
бал

Знання
законодавства
в сфері дітей
з особливими
освітніми
потребами
Знання основ
спеціальної
педагогіки

Співбесіда

вимога
Вимога
вимога
вимога

Сума
балів

Голова комісії ______________ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові
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Додаток 4 до Положення
ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ
Прізвище, ім’я та по
батькові кандидата

Загальна кількість балів

Рейтинг

Голова комісії ___________________ ___ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові

155

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про реорганізацію Поляно-Гутянського
закладу дошкільної освіти Тур’єРеметівської сільської ради шляхом
його приєднання до Поляно-Гутянської
гімназії Тур’є-Реметівської сільської
ради

Відповідно до законів України „Про освіту”, „Про повну загальну
середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, керуючись статтями 32, 43 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою оптимізації мережі
закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та забезпечення умов для
рівного доступу до якісної освіти, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати з 01 вересня 2021 р. Поляно-Гутянський заклад
дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради (код ЄДРПОУ 37916709)
юридична адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Полянська
Гута, вул.Центральна, 117 шляхом його приєднання до Поляно-Гутянської
гімназії Тур’є-Реметівської сільської ради (код ЄДРПОУ 26463217) юридична
адреса: Закарпатська область, Ужгородський район, с.Полянська Гута,
вул.Центральна, 117.
2. Включити вид економічної діяльності КВЕД 8510 „Дошкільна освіта”
до Поляно-Гутянської гімназії Тур’є-Реметівської сільської ради.
3. Провести перереєстрацію закладу згідно з вимогами чинного
законодавства.
4. Визнати Поляно-Гутянську гімназію Тур’є-Реметівської сільської
ради правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків
Поляно-Гутянського закладу дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської
ради.
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5. Утворити комісію з реорганізації Поляно-Гутянського закладу
дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та затвердити її склад
згідно з додатком.
6. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів: 2 місяці з дня
опублікування оголошення про припинення юридичних осіб шляхом
перетворення.
7. Комісії з реорганізації:
7.1. В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює
державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичних
осіб шляхом реорганізації (приєднання) і подати необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань відповідних записів.
7.2. Після закінчення 2-х місячного строку для пред’явлення вимог
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, скласти передавальний
акт та подати його на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради.
8. Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради
(Цапик В. Й.):
8.1. Вжити заходів, пов’язаних з реорганізацією вище вказаних установ,
в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.2. Персонально попередити директорів Поляно-Гутянського закладу
дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та Поляно-Гутянської
гімназії Тур’є-Реметівської сільської ради про реорганізацію юридичних осіб в
порядку, визначеному законодавством України.
8.3.Затвердити Статут Поляно-Гутянської гімназії Тур’є-Реметівської
сільської ради.
8.4. Затвердити Положення про дошкільний підрозділ Поляно-Гутянської
гімназії Тур’є-Реметівської сільської ради.
8.5. В порядку, встановленому чинним трудовим законодавством
України, вжити заходів організаційно-кадрового характеру стосовно
працівників Поляно-Гутянського закладу дошкільної освіти Тур’єРеметівської сільської у зв’язку з реорганізацією цього закладу, змінами в
організації праці.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.
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Додаток до рішення сесії
Тур’є-Реметівської сільської ради
__________________ № _______

СКЛАД
комісії з реорганізації Поляно-Гутянського закладу
дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради
Голова комісії
КРУПЧИНСЬКА
Олександра Ярославівна

перший заступник Тур’єРеметівського сільського голови
Члени комісії:

ГУШТАН
Алла Василівна

спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер)
централізованої бухгалтерії відділу
освіти, молоді та спорту сільської
ради

КУЧЕРЯВА
Мирослава Юріївна

в. о. директора Поляно-Гутянського
закладу дошкільної освіти Тур’єРеметівської сільської ради

ЛАГОДА
Марина Юріївна

головний бухгалтер відділу освіти,
молоді та спорту сільської ради

ЦАПИК
Владислав Йосипович

начальник відділу освіти, молоді та
спорту сільської ради

ЧУБИРКА
Мирослава Юріївна

директор Поляно-Гутянської гімназії
Тур’є-Реметівської сільської ради

Секретар сільської ради
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про реорганізацію Турицького закладу
дошкільної освіти Тур’є-Реметівської
сільської ради шляхом його приєднання
до Турицької гімназії Тур’є-Реметівської
сільської ради
Відповідно до законів України „Про освіту”, „Про повну загальну
середню освіту”, „Про дошкільну освіту”, керуючись статтями 32, 43 Закону
України „Про місцеве самоврядування в Україні”, з метою оптимізації мережі
закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та забезпечення умов для
рівного доступу до якісної освіти, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Реорганізувати з 01 вересня 2021 р. Турицький заклад дошкільної
освіти Тур’є-Реметівської сільської ради (код ЄДРПОУ 26463306) юридична
адреса: Закарпатська область, Ужгородський район,
с.Туриця, вул.
Центральна,134 шляхом його приєднання до Турицької гімназії Тур’єРеметівської сільської ради (код ЄДРПОУ 26463186) юридична адреса:
Закарпатська область, Ужгородський район, с. Туриця, вул. Центральна, 98
2. Включити вид економічної діяльності КВЕД 8510 „Дошкільна освіта”
до Турицької гімназії Тур’є-Реметівської сільської ради.
3. Провести перереєстрацію закладу згідно з вимогами чинного
законодавства.
4. Визнати Турицьку гімназію Тур’є-Реметівської сільської ради
правонаступником усіх майнових і немайнових прав та обов’язків Турицького
закладу дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради.
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5. Утворити комісію з реорганізації Турицького закладу дошкільної
освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та затвердити її склад згідно додатку
до рішення.
6. Встановити строк для пред’явлення вимог кредиторів: 2 місяці з дня
опублікування оголошення про припинення юридичних осіб шляхом
перетворення.
7. Комісії з реорганізації:
7.1. В установленому законом порядку повідомити орган, що здійснює
державну реєстрацію, про прийняття рішення щодо припинення юридичних
осіб шляхом реорганізації (приєднання) і подати необхідні документи для
внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осібпідприємців та громадських формувань відповідних записів.
7.2. Після закінчення 2-х місячного строку для пред’явлення вимог
кредиторами та задоволення чи відхилення цих вимог, скласти передавальний
акт та подати його на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради.
8. Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради
(Цапик В. Й.):
8.1. Вжити заходів, пов’язаних з реорганізацією вище вказаних установ,
в порядку, встановленому чинним законодавством України.
8.2. Персонально попередити директорів Турицького закладу дошкільної
освіти Тур’є-Реметівської сільської ради та Турицької гімназії Тур’єРеметівської сільської ради про реорганізацію юридичних осіб в порядку,
визначеному законодавством України.
8.3. Затвердити Статут Турицької гімназії Тур’є-Реметівської сільської
ради.
8.4. Затвердити Положення про дошкільний підрозділ Турицької гімназії
Тур’є-Реметівської сільської ради.
8.5. В порядку, встановленому чинним трудовим законодавством
України, вжити заходів організаційно-кадрового характеру стосовно
працівників Турицького закладу дошкільної освіти Тур’є-Реметівської
сільської у зв’язку з реорганізацією цього закладу, змінами в організації праці.
9. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток
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до рішення сесії сільської ради
________________ № ________

СКЛАД
комісії з реорганізації Турицького закладу
дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради
Голова комісії
КРУПЧИНСЬКА
Олександра Ярославівна

перший заступник Тур’єРеметівського сільського голови
Члени комісії:

ГУШТАН
Алла Василівна

спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер)
централізованої бухгалтерії відділу
освіти, молоді та спорту сільської
ради

КАЧУР
Тетяна Василівна
ЛАГОДА
Марина Юріївна

директор Турицької гімназії Тур’єРеметівської сільської ради
головний бухгалтер відділу освіти,
молоді та спорту сільської ради

ЦАПИК
Владислав Йосипович

начальник відділу освіти, молоді та
спорту сільської ради

ЯЦИК
Марія Михайлівна

директор Турицького закладу
дошкільної освіти Тур’є-Реметівської
сільської ради

Секретар сільської ради
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ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
_____________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ

Про затвердження Положення про
Будинок культури та клуби, що
розташовані на території
Тур′є-Реметівської сільської ради
Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Законом України „Про культуру” та відповідно до Постанови
Кабінету Міністрів України „Про нормативи забезпечення населення клубними
закладами” від 12.11.98 № 1775, з метою вдосконалення задоволення
культурних потреб,
організації відпочинку населення та
створення
ефективних умов для творчого і духовного розвитку, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Положення про Будинок культури та клуби, що
розташовані на території Тур′є-Реметівської сільської ради:
1.1. Положення про сільський Будинок культури с. Порошково (додаток
1);
1.2. Положення про сільський Клуб с. Липовець (додаток 2);
1.3. Положення про сільський Клуб с. Лікіцари (додаток 3);
1.4. Положення про сільський Клуб с. Вільшинки (додаток 4);
1.5. Положення про сільський Клуб с. Туриця (додаток 5);
1.6. Положення про сільський Клуб с. Тур'ї Ремети (додаток 6);
1.7. Положення про сільський Клуб с. Раково (додаток 7);
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1.8. Положення про сільський Клуб с. Тур'я Пасіка (додаток 8);
1.9. Положення про сільський Клуб с. Мокра (додаток 9);
1.10. Положення про сільський Клуб с. Тур'я Поляна (додаток 10);
1.11. Положення про сільський Клуб с. Полянська Гута (додаток 11);
1.12. Положення про сільський Клуб с. Маюрки (додаток 12);
1.13. Положення про сільський Клуб с. Тур'я Бистра (додаток 13).
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
сільської ради з гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Будинок культури села Порошково
1. Загальні положення
1.1.

Сільський Будинок культури села

Порошково (далі – Будинок

культури) є бюджетною неприбутковою організацією.
1.2. У своїй діяльності Будинок культури керується Конституцією
України, Законом України „Про культуру”, Законом України „Про місцеве
самоврядування в Україні” та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
Тур’є-Реметівської сільського голови, рішеннями Тур’є-Реметівської сільської
ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3.

Діяльність

Будинку

культури

спрямована

на

створення,

розповсюдження та популяризацію культурних надбань.
1.4. Будинок культури діє з метою створення умов для самодіяльної
творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Будинку культури є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями

закладу

є культурно-творча, виховна, пізнавальна,

розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Будинку культури є:
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- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
-

вироблення

та

запровадження

нових

моделей

культурного

обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Будинку культури є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.

Організаційно-правові засади діяльності

2.1. Будинок культури створено з урахуванням соціально-економічних,
культурно-дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником Будинку культури є Тур’є-Реметівська сільська рада,
що забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Будинку культури здійснює відділ культури та туризму
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та

балансоутримувача.
2.3. Будинок культури може входити до складу культурних, культурноспортивних, освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших
подібних об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація

Будинку культури

здійснюється відповідно до чинного законодавства України.
3.

Структура та основні принципи діяльності

3.1. Структура Будинку культури визначається завданнями, напрямами
та змістом його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Будинку культури можуть бути творчовиробничі підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації,
гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Будинок культури планує свою діяльність відповідно до культурних
потреб населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота
в Будинку культури здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Будинок культури може організовувати роботу клубних формувань,
творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до
укладених угод.
3.6. Будинок культури може залучати до участі в організаційно-масових
заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі
навчальні заклади, інші заклади та організації (за згодою).
3.7. Будинок культури, відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України від 12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг,
які можуть надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має
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право на надання платних послуг при наявності затверджених рішенням
Тур’є-Реметівської сільської ради тарифів.
3.8.

Працівники Будинку культури

повинні проходити курси

підвищення кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Будинку культури здійснюється атестаційною
комісією утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Будинок культури підпорядкований

та підзвітний

Відділу

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Будинку культури та творчі працівники призначаються
на посади

і звільняються з посад

відповідно до чинного законодавства

України та кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих

заходів,

організаційно-масової

роботи

закладу,

клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4 Керівник Будинку культури:
- організовує роботу Будинку культури;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Будинок культури у всіх підприємствах, установах та
організаціях і відповідає перед відділом культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Будинок культури
завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження
майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Будинку культури розробляється
відділом

культури

та

туризму

Тур’є-Реметівської

сільської

ради

та

затверджується начальником Відділу, а посадові інструкції працівників
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закладу розробляються керівником відповідно до завдань покладених на
заклад і затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.

Фінансово-господарська діяльність

5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Будинку культури здійснюється за рахунок коштів
місцевого бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень,
не заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Будинку культури є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Будинком культури з
додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження
діяльності, передбаченої Положенням.
5.4. Будинок культури у процесі провадження фінансово-господарської
діяльності має право:
-

користуватися

майном,

наданим

засновником

відповідно

до

законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
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5.5. Матеріально-технічна база Будинку культури включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення

закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської

сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку

закладу культури здійснюється

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Клуб села Липовець
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села Липовець (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України „Про культуру”, Законом України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
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- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.
Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.
Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота
в
Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
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3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4 Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється Відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються
керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються
начальником відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.
Фінансово-господарська діяльність
5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
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5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Клуб села Лікіцари
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села Лікіцари (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України «Про культуру», Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдаровань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
174

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.
Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.
Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота
в
Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
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3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4 Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу
розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад і
затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.
Фінансово-господарська діяльність
5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
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5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.

Секретар сільської ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Клуб села Туриця
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села
Туриця (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України «Про культуру», Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
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- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.
Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.
Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4.
Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва
робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
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3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4. Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу
розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад і
затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.
Фінансово-господарська діяльність
5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
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5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Клуб села Раково
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села
Раково (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України «Про культуру», Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
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- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.
Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.
Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4.
Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва
робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
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3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4. Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу
розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад і
затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.
Фінансово-господарська діяльність
5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
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5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.

Секретар сільської ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Клуб села Тур′я Пасіка
1. Загальні положення
Сільський Клуб села Тур′я Пасіка (далі – Клуб) є бюджетною

1.1.

неприбутковою організацією.
1.2
Законом

В своїй діяльності
України

«Про

Клуб керується Конституцією України,

культуру»,

Законом

України

«Про

місцеве

самоврядування в Україні», та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови

Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської

сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу

спрямована на створення, розповсюдження та

популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування

громадської

думки,

духовного

розвитку,

задоволення

культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями

закладу

є культурно-творча, виховна, пізнавальна,

розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
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- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
-

вироблення

та

запровадження

нових

моделей

культурного

обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.

Організаційно-правові засади діяльності

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення

села за умови наявності необхідної

матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
забезпечує

Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що

матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.

Організацію роботи

Клубу

здійснює відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління
балансоутримувача.
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та

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація

Клубу здійснюється

відповідно до чинного законодавства України.
3.

Структура та основні принципи діяльності

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії,

курси,

консультаційні

пункти,

любительські

об’єднання

інші

ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4.

Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва

робота в

Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
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3.8. Працівники

Клубу

повинні проходити курси підвищення

кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад

відповідно до чинного законодавства України та

кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих

заходів,

організаційно-масової

роботи

закладу,

клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4. Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником

Відділу,

а

посадові

інструкції

працівників

закладу

розробляються керівником відповідно до завдань покладених на

заклад і

затверджуються начальником Відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
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4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.

Фінансово-господарська діяльність

5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел

фінансування,

використовуються

для

провадження

діяльності,

передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
-

користуватися

майном,

наданим

засновником

відповідно

до

законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5.

Матеріально-технічна

база

Клубу

включає

приміщення,

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення

закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської

сільської ради.
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5.7. Ведення бухгалтерського обліку

закладу культури здійснюється

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
Секретар сільської ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Клуб села Мокра
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села
Мокра (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України «Про культуру», Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
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- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.
Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.
Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота
в
Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
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3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4 Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу
розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад і
затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.
Фінансово-господарська діяльність
5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
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5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.

Секретар ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____

Положення
про сільський Клуб села Тур′я Поляна
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села Тур′я Поляна (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України «Про культуру», Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
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- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.
Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.
Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота
в
Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
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3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4 Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу
розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад і
затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.
Фінансово-господарська діяльність
5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
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5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.

Секретар сільської ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Клуб села Полянська Гута
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села Полянська Гута (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України «Про культуру», Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
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- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.
Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.
Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4.
Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва
робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
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3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4. Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу
розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад і
затверджуються начальником Відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.
Фінансово-господарська діяльність
5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
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5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.

Секретар сільської ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____

Положення
про сільський Клуб села Маюрки
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села Маюрки (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України «Про культуру», Законом України “Про місцеве
самоврядування в Україні”, та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
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- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.

Організаційно-правові засади діяльності

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.

Структура та основні принципи діяльності

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4.
Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва
робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
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3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4. Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу
розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад і
затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
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4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.

Фінансово-господарська діяльність

5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.

Секретар сільської ради
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ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ____
Положення
про сільський Клуб села Тур′я Бистра
1. Загальні положення
1.1. Сільський Клуб села Тур′я Бистра (далі – Клуб) є бюджетною
неприбутковою організацією.
1.2
В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України,
Законом України «Про культуру», Законом України «Про місцеве
самоврядування в Україні», та іншими законами України з питань культури,
актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями
голови Тур’є-Реметівської сільської ради, рішеннями Тур’є-Реметівської
сільської ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та
туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури
та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та цим Положенням.
1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та
популяризацію культурних надбань.
1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості,
формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення
культурних потреб і організації відпочинку населення.
1.5. Головними напрямками роботи Клубу є:
- збереження і розвиток української культури, а також культур інших
національних груп, що проживають на території села;
- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян;
- популяризація культурної спадщини, як національної культури;
1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна,
розважальна діяльність.
1.7. Головними завданнями Клубу є:
- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення;
- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості,
аматорського мистецтва, народних художніх промислів;
- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і
обдарувань різновікових груп населення;
- підтримка соціально важливих культурних ініціатив;
- вироблення та запровадження нових моделей культурного
обслуговування громадян.
1.8. Головними видами діяльності Клубу є:
- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій,
любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань;
- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та
інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань;
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- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних
заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих
виконавців;
- організація та проведення масових театралізованих свят, народних
гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій;
- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі
проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків
та інших розважальних програм.
2.
Організаційно-правові засади діяльності
2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурнодозвіллєвих потреб населення
села за умови наявності необхідної
матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення
населення клубними закладами.
2.2. Засновником
Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що
забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу.
Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’єРеметівської сільської ради на правах оперативного управління
та
балансоутримувача.
2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних,
освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних
об’єднань.
2.4. Створення, реорганізація та ліквідація
Клубу здійснюється
відповідно до чинного законодавства України.
3.
Структура та основні принципи діяльності
3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом
його діяльності, місцевими умовами й можливостями.
3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі
підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки,
студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші
ініціативні утворення).
3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб
населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів.
3.4.
Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва
робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних
організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття,
конкурси, огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм,
передбачених цим Положенням.
3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих
об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених
угод.
3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах
дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні
заклади, інші заклади та організації (за згодою).
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3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від
12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть
надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на
надання платних послуг при наявності затверджених рішенням Тур’єРеметівської сільської ради тарифів.
3.8. Працівники
Клубу
повинні проходити курси підвищення
кваліфікації.
3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією
утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Управління закладом культури
4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму
Тур’є-Реметівської сільської ради.
4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і
звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та
кваліфікаційних вимог.
4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм,
культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу,
клубних формувань, створює необхідні умови для розвитку народної
творчості, культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення.
4.4. Керівник Клубу:
- організовує роботу Клубу;
- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції
дає вказівки;
- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і
відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської
ради за результати діяльності закладу;
- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань,
результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна.
4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується
начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу
розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад і
затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської
сільської ради.
4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені
відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради .
4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар
колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену
культурно-масову роботу за минулий рік.
4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу
культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради.
5.
Фінансово-господарська діяльність
5.1.Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно
до законодавства України та цього Положення.
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5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого
бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не
заборонених законодавством України.
5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є:
- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного
законодавства України;
- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових
джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності,
передбаченої Положенням.
5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має
право:
- користуватися майном, наданим засновником відповідно до
законодавства та Положення;
- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому
Положенню.
5.5. Матеріально-технічна база Клубу
включає приміщення,
обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що
перебуває в його користуванні.
5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської
сільської ради.
5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється
бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у
порядку, визначеному чинним законодавством України.
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ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про внесення змін до Структури
клубних закладів відділу культури
та туризму Тур'є-Реметівської
сільської ради
Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування
в Україні”, Законом України „Про культуру” та відповідно до наказу
Міністерства культури України „Про затвердження примірних штатних
нормативів клубних закладів, центрів народної творчості, парків культури та
відпочинку та інших культурно освітніх центрів і установ державної та
комунальної форми власності сфери культури” № 767/0/16-11 від 20.09.2011,
з метою забезпечення доступності всіх видів культурних послуг і культурної
діяльності для кожного громадянина, сільська рада

ВИРІШИЛА:

1.1.
Внести наступні зміни до Структури клубних закладів відділу
культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради, затвердженої рішенням
Тур'є-Реметівської сільської ради № 132 від 27.04.2021 р.
1.2.
Вивести із структури клубних закладів відділу культури та
туризму Тур'є-Реметівської сільської ради посаду завідувача сільського
клубу
с. Маюрки - 0,5 штатної одиниці з 20.09.2021 року;
1.3.
Ввести у структуру клубних закладів відділу культури та туризму
Тур'є-Реметівської сільської ради посаду електромонтер з ремонту та
обслуговування електроустаткування в сільському клубі с. Тур’ї Ремети – 0,5
штатної одиниці з 21.09.2021 року.
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2.
Викласти додаток 1 до рішення Тур'є-Реметівської сільської ради
№ 132 від 27.04.2021 р. „Про затвердження Структури клубних закладів
відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради” в новій
редакції, що додається.
3.
Відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради
провести відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством
України.
4.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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Додаток
до рішення сільської ради
_______________ № _____
Структура клубних закладів відділу культури та туризму
Тур'є-Реметівської сільської ради

№
з/п

Найменування посад

Кількість штатних одиниць
Кількість штатних
працівників

1.
2.
3.
4.

1.

1.
2.
3.

1.
2.
1.

1.

1.
2.
3.

1.

Кількість ставок

Назва комунального закладу
Сільський клуб села Раково
Завідувач сільського клубу
1
Технічний працівник
1
Художній керівник
1
Оператор котельні
3
ВСЬОГО
6
Сільський клуб села Тур′я Пасіка
Завідувач сільського клубу
ВСЬОГО
Сільський Будинок культури села Порошково
Директор сільського Будинку
1
культури
Технічний працівник
1
Художній керівник
1
ВСЬОГО
3
Сільський клуб села Тур’я Поляна
Завідувач сільського клубу
Технічний працівник
1
Оператор котельні
2
ВСЬОГО
3
Сільський клуб села Полянська Гута
Завідувач сільського клубу
1
ВСЬОГО
1
Сільський клуб села Тур’ї Ремети
Завідувач сільського клубу
1
Технічний працівник
1
Електромонтер
з
ремонту
та
1
обслуговування електроустаткування
ВСЬОГО
3
Сільський клуб села Туриця
Завідувач сільського клубу
1
214

1
0,5
0,5
4
6
-

1
1
0,5
2,5
0,5
0,5
2
3
0,5
0,5
1
1
0,5
2,5
0,5

2.
3.

1.

1.

1.
2.
3.

1.

Технічний працівник
Художній керівник
ВСЬОГО

1
1
3
Сільський клуб села Липовець
Завідувач сільського клубу
1
ВСЬОГО
1
Сільський клуб села Вільшинки
Завідувач сільського клубу
ВСЬОГО
Сільський клуб села Тур’я Бистра
Завідувач сільського клубу
Технічний працівник
1
Опалювач
ВСЬОГО
1
Сільський клуб села Маюрки
Завідувач сільського клубу
ВСЬОГО
-
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1
0,5
2
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
0,5
1,5
-

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про створення медичних пунктів
тимчасового базування та затвердження
Положення про них
Відповідно до статті 35-1 Основ законодавства України про охорону
здоров’я, Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних
громад”, статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в України”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р,
наказу Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження Положення
про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про
його підрозділи” від 29.07.2016 № 801, спільного наказу Міністерства охорони
здоров’я та Мінрегіонбуду „Про затвердження порядку формування спроможних мереж надання первинної медичної допомоги” від 06.02.2018 № 178/24, з
метою підвищення доступності первинної медичної допомоги населенню
віддалених від місця розташування амбулаторій загальної практики – сімейної
медицини населених пунктів, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Створити на території Тур’є-Реметівської територіальної громади
медичні пункти тимчасового базування (далі - МПТБ):
- МПТБ с. Липовець, розташований за адресою: Закарпатська область,
Ужгородський район, с.Липовець, вул. Г.Сковороди, 29;
- МПТБ с. Свалявка, розташований за адресою: Закарпатська область,
Ужгородський район, с. Свалявка, 44/1;
- МПТБ с. Маюрки, розташований за адресою: Закарпатська область,
Ужгородський район, с. Маюрки , 23.
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2. Затвердити Положення про медичні пункти тимчасового базування сіл
Липовець, Свалявка та Маюрки, що додаються.
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про внесення змін до «Програми
благоустрою населених пунктів
сільської ради на 2021-2022 роки»
07557000000
(код бюджету)

Відповідно до пункту 22 частини 1 статті 26 Закону України "Про місцеве
самоврядування в Україні", з метою сприяння благоустрою населених пунктів,
вирішення проблем територіальної громади, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми благоустрою населених пунктів сільської
ради на 2021-2022 роки затвердженої рішенням Тур’є-Реметіської сільської
ради від 25.03.2021 року N 71, виклавши її у новій редакції (додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку, підприємництва та комунальної власності .

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА
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Додаток
до проєкту рішення
Тур’є-Реметівської сільської ради
від 14.07.2021 року № __
ПРОГРАМА
благоустрою населених пунктів Турє-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».
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2. Паспорт
Програми благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської
ради на 2021–2022 роки
1.

Ініціатор розроблення
і розробник Програми

2.

Відповідальний виконавець
Програми

3.

Строк реалізації Програми

2021–2022 роки

Мета Програми

Визначення основних заходів,
спрямованих на благоустрій
населених пунктів, реалізація яких
дозволить поліпшити загальний
благоустрій територій

Очікувані результати

Поліпшення санітарного та
естетичного стану населених
пунктів. Освітлення території
відповідно до потреб громади.
Поліпшення якості послуг

Тур’є-Реметівська сільська рада
Тур’є-Реметівська

4.

5.

Кошти сільського бюджету та інші
джерела, не заборонені
законодавством

6.
Джерела фінансування

7.

сільська рада

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

1710.0 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;
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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;
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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,
приват-ного 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;
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- створення відповідних умов для відпочинку дітей та дорослих в
місцях загального користування
10. Заходи Програми благоустрою населених пунктів сільської ради
на 2021-2022 роки
Обсяг коштів,
тис.грн.

Перелік заходів

2021

2022 всього

Вивезення сміття з територій населених пунктів та
кладовищ

90

Утримання зовнішніх електромереж вуличного
освітлення, технічне обслуговування світлоточок, в т.ч.

760

650

а) оплата за спожиту електроенергію, поточний
ремонт вуличного освітлення

250
200

550
200

20

30

1440

800
400

б) придбання електроустаткування та електроламп
50

50

100

50

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

810

1710

Благоустрій і поточне утримання кладовищ
(огородження території, підрізання та зрізування дерев,
покіс трави, вивіз сміття,утримання території в
належному санітарному стані)

ВСЬОГО:

900

Cекретар сільської ради
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ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Сьома сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про внесення змін до «Програми
соціального захисту найменш захищених
верств населення на 2021 рік»
07557000000
(код бюджету)

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Внести зміни до Програми соціального захисту найменш захищених
верств населення на 2021 рік затвердженої рішенням Тур’є-Реметіської
сільської ради від 24.12.2020 року N31, виклавши її у новій редакції
(додається).
2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного
розвитку, підприємництва та комунальної власності .

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

224

Додаток до проєкту рішення сесії
Тур’є-Реметівської сільської ради
від липня 2021 р. № __

Програма соціального захисту найменш захищених верств населення
Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік
1. Зміст програми
Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»
передбачається надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам
у зв’язку з виплатою допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі
загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих,
не зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як безробітні.
2. Мета, строки дії програми
Часткове розв’язання матеріальної проблеми осіб, які здійснюють
поховання померлих. Програма буде виконуватись протягом 2021 року.
3. Фінансове забезпечення програми
Орієнтовний обсяг фінансування програми з сільського бюджету 50000
гривень. Допомога на поховання однієї особи затверджена в сумі 2000
гривень.
4. Організаційне забезпечення програми
Виконання Програми здійснює виконком сільської ради. Контроль за
виконанням даної програми здійснює постійна комісія з питань фінансів,
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва.

Секретар сільської ради

225

