РОБОЧІ МАТЕРІАЛИ
одинадцятої (позачергової) сесії
Тур’є-Реметівської сільської ради
VIII скликання
від 14 грудня 2021 року

2021 рік

Перелік питань на засідання одинадцятої (позачергової) сесії Тур’єРеметівської сільської ради VIII скликання
1. Про внесення змін до «Програми благоустрою населених пунктів
сільської ради на 2021-2022 роки».
2. Про внесення змін до «Програми соціального захисту найменш
захищених верств населення на 2021 рік».
3. Про затвердження «Програми відшкодування витрат на надання пільг з
послуг зв’язку окремим категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської
територіальної громади на 2021-2025 роки».
4. Про внесення змін до рішення 2-ї сесії сільської ради від 24 грудня 2020
року № 34 «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади
на 2021 рік» (зі змінами від 25 березня, 27 квітня,14 липня, 26 серпня, 21
жовтня, 25 листопада 2021 року).
5. Про передачу комунального майна з балансу Тур’є-Реметівської
сільської ради на баланс фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської
ради.
6. Про передачу в оперативне управління комунальному некомерційному
підприємству „Перечинський центр первинної медико-санітарної допомоги
Ужгородської районної ради” нерухомого майна.
7. Про затвердження плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних
актів на 2022 рік.
8. Про передачу в оперативне управління відділу освіти, молоді та спорту
Тур’є-Реметівської сільської ради нерухомого майна.
9. Про визнання таким, що втратило чинність, рішення восьмої сесії VIII
скликання від 26 серпня 2021 року № 215 „Про створення опорного закладу
освіти Тур'є-Реметівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Тур'є-Реметівської сільської ради”.
10. Про створення опорного закладу освіти Тур'є-Реметівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району.
11. Про реорганізацію Поляно-Гутянського закладу дошкільної освіти
Тур’є-Реметівської сільської ради шляхом його приєднання до ПоляноГутянської гімназії Тур’є-Реметівської сільської ради.
12. Про організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тур'є
Реметівської сільської ради у 2022 році.
13. Про організацію харчування дітей у закладах загальної середньої освіти
Тур'є Реметівської сільської ради у 2022 році.
14. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Вакульчак Любові Лайошівні.
15. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Готра Юрію Васильовичу.

16. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Гусар М. Ю., Гусар М. В.
17. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Король Марині Юріївні.
18. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Мацак Михайлу Юрійовичу.
19. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Мошаку Михайлу Юрійовичу.
20. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Тернущак Світлані Андріївні.
21. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
гр. Шулинець Любові Юріївні.
22. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Белей Василю Івановичу.
23. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Боїшко Івану Михайловичу.
24. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Гаджега Оксані Юріївні.
25. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Ковач Юліані Богданівні.
26. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Козуб Ярославі Василівні.
27. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Майстрич Галині Михайлівні.
28. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Мешко Миколі Івановичу.
29. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Мешко Сергію Васильовичу.
30. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Плега Марині Володимирівні.

31. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Шванда Йосипу Йосиповичу.
32. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення особистого селянського господарства
гр. Штефеняк Івану Михайловичу.
33. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Лоскій Галині
Василівні.
34. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Плавайко Вікторії
Михайлівні.
35. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Щербанич
Василю Юрійовичу.
36. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва.
37. Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки на умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго».
38. Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо поділу
та об’єдання земельних ділянок Тур’є-Реметівської сільської ради для
ведення особистого селянського господарства.
39. Про затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки в постійне користування відділу освіти, молоді та спорту Тур’єРеметівської сільської ради.
40. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр. Гаджега
Ігору Августиновичу.
41. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.
Кирлик Вікторії Михайлівні.
42. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.
Овсянніковій Оксані Іванівні.
43. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для індивідуального садівництва гр.
Запісочному Сергію Івановичу.
44. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського
господарства гр. Король Галині Іванівні.
45. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого
селянського господарства гр. Легеза Євгену Михайловичу.

46. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого
селянського господарства гр. Мошаку Мар’яну Михайловичу.
47. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого
селянського господарства гр. Тарановській Діні Василівні.
48. Про надання дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого
селянського господарства гр. Тарановському Сергію Олександровичу.
49. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства гр. Гапаку Юрію Петровичу.
50. Про відмову у наданні дозволу на розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для ведення індивідуального садівництва
гр. Гапаку Юрію Петровичу.
51. Про відмову у наданні дозволу на розробку проєкту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки у власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель і споруд гр. Джум Олександру
Михайловичу.
52. Про проведення інвентаризації земельної ділянки.
53. Про погодження проєкту землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту с. Турички Ужгородського району Закарпатської області.

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

__________________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

_______

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 цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток до проєкту рішення
Тур’є-Реметівської сільської ради
від 14.12.2021 року № __
ПРОГРАМА
благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради
на 2021-2022 роки
1.Загальні положення
За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч
проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та не систематичним
проведенням заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового
вирішення.
В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу,
вирішується та вдосконалюється питання
дошкільних та освітніх,
бібліотечних та медичних закладів.
Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із
санітарного очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними
сміттєзвалищами, здійснення заходів щодо належного поводження з
твердими побутовими відходами тощо. У бюджеті частково закладено
кошти для реалізації програм з благоустрою, але важливо також
залучення коштів інвесторів, спонсорів, залучення підрядних організацій
для виконання робіт, всебічне сприяння приватним підприємцям і фірмам
щодо організації підприємств по збору, вивозу та переробки і утилізації
твердих побутових відходів, ремонту доріг комунальної власності,
озеленення території, вуличного освітлення тощо. На сучасному етапі
вирішальне значення має впровадження нових інноваційних науково
обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи
благоустрою населених пунктів.
Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання
і фінансування робіт з комплексного благоустрою населених пунктів
громади, а також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій
щодо суттєвого та якісного покращення благоустрою, санітарного стану і
довкілля у відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в
Україні» та «Про благоустрій населених пунктів».

2. Паспорт
Програми благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської
ради на 2021–2022 роки
1.

Ініціатор розроблення
і розробник Програми

Тур’є-Реметівська сільська рада

2.

Відповідальний виконавець
Програми

Тур’є-Реметівська сільська рада

3.

Строк реалізації Програми

2021–2022 роки

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

4.

5.

6.
Джерела фінансування

7.

Загальний обсяг фінансових
ресурсів, необхідних для
реалізації Програми

Кошти сільського бюджету та інші
джерела, не заборонені
законодавством
2350.00 тис. грн.

3. Структура і характеристика об’єктів благоустрою населених пунктів
сільської ради
До об’єктів благоустрою населених пунктів сільської ради належать:
1. території загального користування:
1.1. рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики;
1.2. пам’ятники культурної та історичної спадщини;
1.3. вулиці, дороги, провулки, узвози, проїзди, пішохідні доріжки;
1.4. кладовища;

1.5. інші території загального користування;
2. території будівель та споруд інженерного захисту територій;
3. території підприємств, установ, організацій та закріплені за ними
території на умовах договору.
Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є:
1. покриття вулиць, доріг, проїздів, алей, тротуарів, пішохідних зон і
доріжок відповідно до діючих норм і стандартів;
2. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів;
3. засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами;
4. технічні засоби регулювання дорожнього руху;
5. будівлі та споруди системи інженерного захисту території;
6. інші елементи благоустрою, визначені нормативно-правовими актами.
4. Строки та етапи виконання Програми
Виконання заходів Програми передбачається на 2 роки: з 2021 року по
2022 рік.
Програма, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення
завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо
внесення змін до Програми готує виконавчий комітет сільської ради.
5. Мета Програми
Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків,
спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та
екологічного стану об’єктів благоустрою, збереження об’єктів благоустрою
та забезпечення безпечних умов життєдіяльності в населених пунктах
сільської ради.
6. Шляхи розв’язання проблеми
Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення
таких основних завдань:
а) здійснення належного обліку об’єктів та елементів благоустрою;
б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з
благоустрою;
в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на
декілька років відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів;
г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з
благоустрою, який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на
окремому об’єкті благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів.
д) підвищення якості ремонту, утримання об'єктів благоустрою.

7. Фінансове забезпечення
Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів
сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством.
Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що
передбачаються сільським бюджетом на відповідні роки.
В ході реалізації Програми можливі корегування, пов’язані з фактичним
надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів
робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з
можливостей сільського бюджету.
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми
Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий
комітет сільської ради, яким планується залучення до її виконання
комунальних підприємств, підрядних підприємств та організацій.
Контролює виконання Програми постійна комісія сільської ради з
питань фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та
інвестицій.
Виконавчий комітет сільської ради щороку надає сільській раді
інформацію про хід виконання заходів Програми в межах виділених
бюджетних призначень.
9. Очікувані результати виконання Програми
В ході виконання Програми очікується досягнення наступних
результатів:
- поліпшення санітарного стану населених пунктів громади;
- збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення
територій та кількості діючих світлоточок;
- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального,
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;
- 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

50

140

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

900

900

1800

а) оплата за спожиту електроенергію, поточний
ремонт вуличного освітлення

900

900

б) придбання електроустаткування та електроламп

100

100

200

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

100

100

200

Утримання пам’ятників та пам’ятних знаків,
майданчиків, територій приміщень комунальної
власності територіальної громади, встановлення
зупинок

60

100

160

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

30

30

Монтаж та демонтаж сільської новорічної ялинки,
придбання ялинкових прикрас

20

20

1200

2350

ВСЬОГО:

Cекретар сільської ради

1150

1800

Марія БАГАРА

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

_____________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

№_________

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 цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток до проєкту рішення сесії
Тур’є-Реметівської сільської ради
від грудня 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 62000
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.

Cекретар сільської ради

Марія БАГАРА

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

_____________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

№_________

Про «Програму відшкодування витрат на
надання пільг з послуг зв’язку окремим
категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської
територіальної громади на 2021-2025 роки»
07557000000
(код бюджету)

Розглянувши та обговоривши Програму відшкодування витрат на
надання пільг з послуг зв’язку окремим категоріям громадян Тур’єРеметівської сільської територіальної громади на 2021-2025 роки» відповідно
до ст. 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’єРеметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити Програму відшкодування витрат на надання пільг з послуг
зв’язку окремим категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської
територіальної громади на 2021-2025 роки», що додається.
2. Фінансовому відділу сільської ради вишукати можливість щодо
фінансування заходів Програми.
3. Начальнику захисту Відділ соціального захисту населення та охорони
здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради забезпечити реалізацію заходів
Програми, про що інформувати сільську раду щороку до 25 січня.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань прав людини, законності, депутатської діяльності,
етики та регламенту.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток 1
Додаток до проєкту рішення сесії
Тур’є-Реметівської сільської ради
від грудня 2021 р. № __

ПРОГРАМА
відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку окремим
категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської територіальної
громади на 2021-2025 роки
Програма відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку
окремим категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2025
роки направлена на організацію відшкодування вартості послуг зв’язку
пільговим категоріям громадян, які проживають на території Тур’єРеметівської сільської територіальної громади.
Програма розроблена відповідно до Бюджетного Кодексу України,
Законів України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального
захисту», «Про статус ветеранів військової служби, ветеранів органів
внутрішніх справ, ветеранів Національної поліції і деяких інших осіб та їх
соціальний захист», «Про соціальний і правовий захист військовослужбовців
та членів їх сімей», «Про реабілітацію жертв політичних репресій на
Україні», «Про статус і соціальний захист громадян, які постраждали
внаслідок Чорнобильської катастрофи», «Про охорону дитинства».
Програму розроблено на підставі п. п. «б» п. 3 ст. 91 БК як місцева
програма соціального захисту окремих категорій громадян, для чого буде
застосовуватись КПКВ 0813032 «Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв’язку». Завдання: зниження соціальної напруги
серед пільгової категорії населення та надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв’язку. За рахунок коштів сільського бюджету не
відшкодовуються втрати доходів окремих категорій громадян, що мають
відповідні пільги, та інші видатки, що фінансуються за рахунок інших
джерел відповідно до законодавства.

1. ПАСПОРТ
Програми відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку
окремим категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської
територіальної громади на 2021-2025 роки
1.

Ініціатор розроблення Програми

2.

Розробник Програми

3

Відповідальний виконавець
Програми

4

Учасники Програми

5

Термін реалізації Програми

6

Джерело фінансування
Програми

Тур’є-Реметівська сільська
територіальна громада
Відділ соціального захисту
населення та охорони здоров’я
Тур’є-Реметівської сільської
ради
Відділ соціального захисту
населення та охорони здоров’я
Тур’є-Реметівської сільської
ради
Тур’є-Реметівська сільська
територіальна громада
2021-2025 роки
Сільський бюджет

2. Визначення проблеми, на розв’язання якої спрямована Програма
Статтею 91 Бюджетного кодексу України передбачено, що видатки на
соціальний захист окремих категорій громадян в частині надання пільг
здійснюються з місцевого бюджету. Тому з метою розв’язання даної
проблеми розроблена Програма відшкодування вартості послуг зв’язку
окремим категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської територіальної
громади на 2021-2025 роки.
В Єдиному державному автоматизованому реєстрі пільговиків
перебувають на обліку інваліди війни та прирівняні до них категорії, учасники
бойових дій, громадяни, постраждалі внаслідок Чорнобильської катастрофи 1 та 2
категорії, багатодітні сім’ї, які мають право на пільги, зазначені в Програмі.
3. Мета Програми
Метою Програми є забезпечення реалізації прав окремих категорій громадян на
пільги в отриманні послуг зв’язку.

4. Обгрунтування шляхів і засобів розв’язання проблеми,
обсягів та джерел фінансування, строки виконання Програми
Вирішенням зазначеної мети Програми є забезпечення знижки на
абонентську плату за користування телефоном окремим категоріям громадян.
Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів бюджету Тур’єРеметівської сільської територіальної громади за відповідним напрямком та
інших джерел фінансування, не заборонених законодавством України.
Конкретний розмір фінансових показників програми визначається
відповідним рішенням Тур’є Реметівської сільської ради на відповідний
бюджетний рік.
Програма може коригуватись виходячи з фінансових можливостей
сільського бюджету
Термін дії Програми: 2021-2025 роки.
5. Перелік завдань і заходів Програми
Відшкодування знижки на абонентську плату за користування телефоном
окремим категоріям громадян відповідно до Порядку (додаток №1).
№
п/п
1.

Перелік
заходів
Програми
Знижка на
абонентську
плату за
користування
телефоном

Строк
виконання
заходу
20212025рр.

Виконавці
Тур’є-Реметівська
сільська рада, АТ
«Укртелеком»,
Відділ соціального
захисту
населення та
охорони здоров’я
Тур’є-Реметівської
сільської ради

Джерела
фінансування
Сільський
бюджет

Очікуваний результат
Підвищення рівня
соціального захисту
окремих категорій
громадян шляхом надання
пільг

6. Координація та контроль за виконанням Програми
Головним розпорядником коштів за Програмою виступає відділ
соціального захисту населення та охорони здоровֹ’я Тур’є-Реметівської
сільської ради.
7. Очікувані результати від виконання Програми
Реалізація Програми забезпечить поліпшення
пільгових категорій населення громади.

стану захищеності

Порядок
відшкодування знижки на абонентську плату за користування
телефоном окремими категоріям громадян
1. Цей Порядок є нормативно-правовим актом, який регламентує
проведення відшкодування знижки на абонентську плату громадянам, які
проживають на території Тур’є-Реметівської сільської територіальної
громади та мають таке право відповідно до Законів України: «Про статус і
соціальний захист громадян,
які постраждали внаслідок
Чорнобильської
катастрофи», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»,
«Про жертви нацистських переслідувань», «Про статус ветеранів військової
служби і ветеранів органів внутрішніх справ та їх соціальний захист», «Про
соціальний і правовий захист військовослужбовців та членів їх сімей, «Про
охорону дитинства» за рахунок коштів місцевого бюджету в межах обсягів,
затверджених на ці цілі.
2. Порядок визначає механізм здійснення видатків з бюджету Тур’єРеметівської сільської територіальної громади на відшкодування знижки на
абонентську плату за користування телефоном згідно розрахунку видатків на
відшкодування витрат, пов’язаних з наданням пільг громадянам, які мають
на це право.
3. Відшкодування вартості встановлення телефонів та знижки на
абонентську плату за користування телефоном проводиться щомісячно на
підставі договору з організацією-надавачем пільгових послуг та актів
звіряння розрахунків за надані населенню послуги зв’язку, на які надаються
пільги, у паперовому та електронному вигляді, наданих підприємством
(організацією), яка надала послуги з встановлення телефонів та зв’язку (до 15
числа місяця, наступного за звітним) до відділу соціального захисту
населення та охорони здоров’я Тур’є-Реметівської сільської ради.
4. Щомісяця до 20 числа відділ соціального захисту проводить звірку
сум нарахованих пільг ПАТ «Укртелеком» за попередній місяць, згідно з
результатами якої підписується акт.
5. Помилки та розбіжності враховуються у наступному звітному місяці.
6. Відшкодування витрат за послуги зв’язку пільговим категоріям
громадян щомісячно проводяться в безготівковій формі шляхом
перерахування коштів на розрахунковий рахунок АТ «Укртелеком» в межах
помісячних бюджетних асигнувань.

7.
Фінансування
витрат,
передбачених
даним
Порядком,
здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету, передбачених
«Програмою відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку
окремим категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської територіальної
громади на 2021-2025 роки» КПКВК 0813032 «Надання пільг окремим
категоріям громадян з оплати послуг зв’язку».
8. Спори, що виникають між підприємством та відділом соціального
захисту населення вирішуються шляхом переговорів. У випадках
недосягнення згоди між сторонами спори вирішуються згідно з чинним
законодавством України.
Cекретар сільської ради

Марія БАГАРА

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

__________________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

_______

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії
сільської ради від 24 грудня 2020 року № 34
«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської
територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами від 25 березня, 27 квітня,14 липня,
26 серпня, 21 жовтня, 25 листопада 2021 року)
07557000000
(код бюджету)

Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України
враховуючи: Рішення обласної ради від 02.12.2021 №482, висновки
фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської ради від 02 березня 2021
року про обсяг залишку коштів загального та спеціального фондів сільського
бюджету станом на 01.01.2021 року та від 02 грудня 2021 року про обсяг
залишку коштів загального та спеціального фондів сільського бюджету
станом на 01.12.2021 року 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 (у межах змін до обсягу доходів,
спрямування частини залишку коштів по спеціальному фонді сільської
територіальної громади (бюджету розвитку) що утворився на 01.01.2021
року, в межах змін загального обсягу видатків, згідно з додатком 3.1 до цього
рішення;
профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної
громади згідно з додатком 2 до цього рішення;

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної
громади згідно з додатком 2 до цього рішення.
2. Затвердити зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету
сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками
коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення.
3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів
бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі
відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3
до цього рішення.
4. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету сільської
територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з
додатком 4 до цього рішення.
5. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської
територіальної громади на здійснення заходів на будівництво,
реконструкцію, реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої,
комунікаційної та соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році з гідно
з додатком 5 до цього рішення.
6. Затвердити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з
додатком 6 до цього рішення.
7. Додатки 1– 6, 3.1 та 6.1 до цього рішення є його невід’ємною
частиною.
8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціальноекономічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Пояснювальна записка до проєку рішення
Про внесення змін до рішення 2-ї сесії сільської ради від 24 грудня 2020 року № 34 «Про
бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік»
(зі змінами від 25 березня, 27 квітня, 14 липня, 26 серпня, 21 жовтня 2021 року)
Даний проект рішення розроблено відповідно до статей 23 та 78 Бюджетного кодексу України.
Винесені на розгляд сесії зміни викликані:
- змінами обсягу доходів, спрямування частини залишку коштів по спеціальному фонді
сільської територіальної громади (бюджету розвитку), що утворився на 01.01.2021 року, зміни
до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади в межах змін загального
обсягу видатків
Виходячи з викладеного пропонуються такі зміни:
1. По доходах в сумі 1 710 623,11 грн. по загальному фонду з них у сумі 1 627 000 грн., що
складається із перевиконання надходжень загального фонду станом на 01.12.2021р, 100,0 тис.
грн. субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на надання державної
підтримки особам з особливими освітніми потребами, що утворився на початок бюджетного
періоду, -16376,89 грн. субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих
закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з державного
бюджету (невикористана субвенція).
2. По видатках сільського бюджету:
2.1. Пректом рішення збільшуються видатки сільського бюджету в сумі 1,710 тис. грн.,
КПКВКМБ 0113242 «Інші заходи у сфері соціального захисту і соціального забезпечення»
14 тис. грн., («Програма соціального захисту найменш захищених верств населення на 2021
рік» Рішення № 31 від 24.12.2020р. (зі змінами) КЕКВ 2730.
КПКВКМБ 0116030 «Організація благоустрою населених пунктів» 165,0 тис. грн.,
("Програма благоустрою населених пунктів сільської ради на 2021-2022 роки" Рішення № 71
від 25.03.2021р.(зі змінами), оплата електроенергії (вуличне освітлення) (КЕКВ2273)
100,0тис.грн., встановлення зупинок, поточний ремонт вуличного освітлення (КЕКВ 2240 – 65
тис. грн.)
КПКВКМБ 0113192 «Надання фінансової підтримки громадським об'єднанням ветеранів і
осіб з інвалідністю, діяльність яких має соціальну спрямованість» 5 тис.грн. («Програма
фінансової підтримки ГО "Спілка учасників АТО Перечинщини" на 2021р. Рішення № 31 від
24.12.2020р.)
КПКВКМБ 0119800 « Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів» - 5 тис.грн. (Програма допомоги
Перечинському районному територіальному центру комплектування та соціальної підтримки
щодо забезпечення виконання заходів мобілізації підготовки, призову громадян України на
строкову військову службу за контрактом до Збройних Сил України та інших військових
формувань на 2021 рік»
КПКВКМБ 0117363 «Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку окремих територій» 26 тис. грн.: для завершення робіт
по таким об’єктам: Реконструкція будівлі клубу під соціально- культурний центр (клуб,
бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60 Перечинського району - 17,0тис.грн та (АЗПСМ в с. Тур’я
Пасіка–будівництво) – 9 тис. грн.
КПКВКМБ 0110150 «Організаційне, інформаційно-аналітичне та матеріально-технічне
забезпечення діяльності обласної ради, районної ради, районної у місті ради (у разі її
створення), міської, селищної, сільської рад» 1,438 тис. грн.
КЕКВ 3110- 50,0 тис. грн. придбання комп’ютерного обладнання
КЕКВ 2110 «Оплата праці» 1050,0 тис. грн.(заробітна плата за грудень, допомога на
оздоровлення, відпускні)

КЕКВ 2120 «Нарахування на оплату праці» 231,0 тис. грн.
КЕКВ 2273 «Оплата електроенергії» - 50,0 тис. грн.
КЕКВ 2210 «Предмети обладнання та інвентар», КЕКВ 2240 «Оплата послуг (крім
комунальних)» - 57тис. грн.
КПКВКМБ 0611210 «Надання освіти за рахунок залишку коштів за субвенцією з
державного бюджету місцевим бюджетам на надання державної підтримки особам з
особливими потребами» 100,0 тис. грн.
КПКВКМБ 0812144 «Централізовані заходи з лікування хворих на цукровий та
нецукровий діабет» -16,4 тис. грн. повернення невикористаної субвенції.

3. Здійснити перерозподіл видатків:
3.1. Згідно листа Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради №0113/890 від 08.12.2021року:

КПКВКМБ 0611021 «Надання загальної середньої освіти закладами загальної середньої
освіти»
тис.грн.
КЕВК

Загальний
фонд

Спеціальний
фонд

Примітки

2240

+15,0

-

перерозподіл

2800

-18,0

-

перерозподіл

КПКВМБ 0611141 «забезпечення діяльності інших закладів у сфері освіти»
тис.грн.
КЕВК

Загальний
фонд

Спеціальний фонд

Примітки

2210

-5,0

-

перерозподіл

2120

-0,4

-

перерозподіл

2273

+7,6

-

перерозподіл

Начальник фінансового відділу

Оксана ЛЕВКО

Додаток 1
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від 14 грудня 2021

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік
07557000000
код бюджету
( грн)
Спеціальний фонд
Код

Найменування згідно
з Класифікацією доходів бюджету

Усього

Загальний фонд

3
1566875.00

4
1566875.00

500000.00

500000.00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб

500000.00

500000.00

Податок на доходи фізичних осіб, що
11010400 сплачується податковими агентами, із доходів
платника податку інших ніж заробітна плата

500000.00

500000.00

1
2
10000000 Податкові надходження
11000000

Податки на доходи, податки на прибуток,
податки на збільшення ринкової вартості

13000000

Рентна плата та плата за використання
інших природних ресурсів

188875.00

188875.00

13010000

Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів

188875.00

188875.00

Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів в частині деревини,
13010100
заготовленої в порядку рубок головного
користування

63875.00

63875.00

Рентна плата за спеціальне використання
лісових ресурсів (крім рентної плати за
13010200 спеціальне використання лісових ресурсів в
частині деревини, заготовленої в порядку
рубок головного користування)

125000.00

125000.00

878000.00
354000.00

878000.00
354000.00

50000.00

50000.00

35000.00

35000.00

200000.00

200000.00

18000000 Місцеві податки
18010000 Податок на майно
Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
18010100
особами, які є власниками об`єктів житлової
нерухомості
18010300

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

Податок на нерухоме майно, відмінне від
земельної ділянки, сплачений юридичними
18010400
особами, які є власниками об`єктів
нежитлової нерухомості

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

5

6

18010500
18030000

Земельний податок з юридичних осіб
Туристичний збір
Туристичний збір, сплачений юридичними
особами
Єдиний податок
Єдиний податок з фізичних осіб
Неподаткові надходження
Доходи від власності та підприємницької
діяльності
Інші надходження
Адміністративні штрафи та штрафні санкції
за порушення законодавства у сфері
виробництва та обігу алкогольних напоїв та
тютюнових виробів

69000.00
84000.00

69000.00
84000.00

84000.00

84000.00

440000.00
440000.00
60125.00

440000.00
440000.00
60125.00

50000.00

50000.00

50000.00

50000.00

50000.00

50000.00

25000.00

25000.00

25000.00

25000.00

-17000.00

-17000.00

42000.00

42000.00

-14875.00
-14875.00
-14875.00
83623.11
83623.11

-14875.00
-14875.00
-14875.00
83623.11
83623.11

83623.11

83623.11

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок
залишку коштів субвенції на надання
41051700 державної підтримки особам з особливими
освітніми потребами, що утворився на
початок бюджетного періоду

100000.00

100000.00

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення
підтримки окремих закладів та заходів у
41055000
системі охорони здоров'я за рахунок
відповідної субвенції з державного бюджету

-16376.89

-16376.89

1,710,623.11

1,710,623.11

18030100
18050000
18050400
20000000
21000000
21080000
21081500

22000000

Адміністративні збори та платежі, доходи від
некомерційної господарської діяльності

22010000

Плата за надання адміністративних послуг
Плата за надання інших адміністративних
22012500
послуг
Адміністративний збір за державну
22012600
реєстрацію речових прав на нерухоме майно
та їх обтяжень
24000000
Інші неподаткові надходження
24060000
Інші надходження
24060300
Інші надходження
40000000 Офіційні трансферти
41000000 Від органів державного управління
Субвенції з місцевих бюджетів іншим
41050000
місцевим бюджетам

Х

Разом доходів

Секретар сільської ради

0.00

Марія БАГАРА

0.00

Додаток 2
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від 14 грудня 2021 року № ___

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

Код

Спеціальний фонд

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

26000.00

-150000.00

176000.00

176000.00

26000.00

-150000.00

176000.00

176000.00

26000.00

26000.00

-150000.00

150000.00

150000.00

-150000.00

176000.00

176000.00

26000.00

-150000.00

176000.00

176000.00

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів

26000.00

-150000.00

176000.00

176000.00

602100 На початок періоду

26000.00

26000.00

26000.00

-150000.00

150000.00

150000.00

-150000.00

176000.00

176000.00

208000

Фінансування за рахунок зміни
залишків коштів бюджетів

208100 На початок періоду

26000.00

Кошти, що передаються із
загального фонду бюджету до
208400
бюджету розвитку
(спеціального фонду)
Х

Загальне фінансування

26000.00

Фінансування за типом боргового зобов'язання
600000

Фінансування за активними
операціями

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

Загальне фінансування

Секретар сільської ради

26000.00

Марія БАГАРА

1

Додаток 3
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від 14 грудня 2021 року № ___
(пункт 2)
Розподіл видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік (із змінами)
07557000000
код бюджету
(грн)
Код
Програмної
класифікації
Код
Код
видатків та ТПКВКМ
ФКВМБ
кредитування
Б
місцевого
бюджету
1

2

3

Найменування головного
розпорядника коштів місцевого
бюджету / відповідального
виконавця, найменування
бюджетної програми згідно з
Типовою програмною
класифікацією видатків та
кредитування місцевого бюджету
4

Загальний фонд

Спеціальний фонд
з них

усього

видатки
споживання

5

6

оплата
праці

7

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

8

9

10

11

0100000

01

Сільська рада (головний
розпорядник)

0110000

01

Сільська рада (відповідальний
виконавець)

12,816,000.00

12,766,500.00

8,539,100.00

1,014,700.00

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

11,356,500.00

11,356,500.00

8,527,100.00

324,700.00

15,000.00

15,000.00

12,000.00

5000.00

5000.00

0110150

0150

0111

0113210

3210

1050

Організація проведення
громадських робіт

видатки
комунальні
споживання оплата послуги та
праці
енергоносії
12

13

14

видатки
розвитку

Разом

15

16

12,816,000.00

12,766,500.00

8,539,100.00

1,014,700.00

49,500.00

11,225,473.53

11,134,473.53

100,000.00

11,134,473.53

24,041,473.53

49,500.00

11,225,473.53

11,134,473.53

100,000.00

11,134,473.53

24,041,473.53

50,000.00

50,000.00

50,000.00

11,406,500.00

15,000.00

0113192

3192

1030

Надання фінансової підтримки
громадським об'єднанням ветеранів і осіб з
інвалідністю, діяльність яких має соціальну
спрямованість

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального
захисту і соціального забезпечення

62,000.00

62,000.00

62,000.00

0114082

4082

0829

Інші заходи в галузі культури і
мистецтва

25,000.00

25,000.00

25,000.00

1,190,000.00

1,190,000.00
38,000.00

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених
пунктів

0116090

6090

0620

Інша діяльність у сфері житловокомунального господарства

38,000.00

0117130

7130

0421

Здійснення заходів із землеустрою

49,500.00

0117150

7150

0422

25,000.00

0117363

7363

0490

Реалізація програм у галузі лісового
господарства і мисливства
Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного розвитку
окремих територій

690,000.00

1,190,000.00
38,000.00
49,500.00

49,500.00

25,000.00

25,000.00

10,379,372.00

10,379,372.00

10,379,372.00

10,379,372.00

1

Код
Програмної
класифікації
Код
Код
видатків та ТПКВКМ
ФКВМБ
кредитування
Б
місцевого
бюджету

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

Загальний фонд

Спеціальний фонд
з них

усього

видатки
споживання

оплата
праці

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
комунальні
споживання оплата послуги та
праці
енергоносії

видатки
розвитку

Разом

0117367

7367

0490

Виконання інвестиційних проектів
в рамках реалізації заходів
спрямованих на розвиток системи
охорони здоров'я у сільській
місцевості

0117461

7461

0456

Утриманнчя та розвиток
автомобільних доріг та дорожньої
інфраструктури зарахунок коштів
місцевого бюджету

0118340

8340

0540

Природоохоронні заходи за рахунок
цільових фондів

0600000

06

Відділ освіти, молоді та спорту
(головний розпорядник)

110,736,286.22

110,736,286.22

83,259,677.00

2,936,700.00

12,466,456.15

11,501,256.15

965,200.00

11,501,256.15

123,321,042.37

0610000

06

Відділ освіти, молоді та спорту
(відповідальний виконавець)

110,736,286.22

110,736,286.22

83,259,677.00

2,936,700.00

12,466,456.15

11,501,256.15

965,200.00

11,501,256.15

123,321,042.37

0611010

1010

0910

Надання дошкільної освіти

14,880,160.00

14,880,160.00

10,778,087.00

658,460.00

1,074,200.00

169,000.00

905,200.00

169,000.00

15,954,360.00

0611021

1021

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти

16,902,340.00

16,902,340.00

9,982,800.00

2,209,540.00

60,000.00

0611031

1031

0921

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти

71,436,300.00

71,436,300.00

58,684,500.00

0611041

1041

0921

0611061

1061

0921

0610160

0160

0111

0611141

1141

0611142

0611171

1142

1171

Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти
Надання загальної середньої освіти
закладами загальної середньої
освіти

50,000.00

50,000.00

552,471.53

561,471.53

561,471.53

552,471.53

143,630.00

143,630.00

143,630.00

193,630.00

100,000.00

100,000.00

4,169,386.00

4,169,386.00

1,438,000.00

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

1,180,000.00

1,180,000.00

966,000.00

0990

Забезпечення діяльності інших
закладів у сфері освіти

1,395,200.00

1,395,200.00

984,700.00

0990

Інші програми та заходи у сфері
освіти

10,000.00

10,000.00

0990

Співфінансування заходів, що
реалізуються за рахунок субвенції з
державного бюджету місцевим
бюджетам на реалізацію програми
"Спроможна школа для кращих
результатів"

100,000.00

60,000.00

16,962,340.00

71,436,300.00

1,435,413.15

1,435,413.15

1,435,413.15

1,435,413.15

2,790,276.00

2,790,276.00

2,790,276.00

6,959,662.00

1,180,000.00

68,700.00

1,395,200.00

167390.00

167390.00

167390.00

167390.00

2

Код
Програмної
класифікації
Код
Код
видатків та ТПКВКМ
ФКВМБ
кредитування
Б
місцевого
бюджету

0611172

0611181

1172

1181

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

Загальний фонд

Спеціальний фонд
з них

усього

видатки
споживання

0990

Виконання заходів в рамках
реалізації програми "Спроможна
школа для кращих результатів" за
рахунок субвенції з державного
бюджету місцевим бюджетам

0990

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

250,300.00

250,300.00

оплата
праці

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
комунальні
споживання оплата послуги та
праці
енергоносії

видатки
розвитку

Разом

1505900.00

1505900.00

1505900.00

1505900.00

72,500.00

72,500.00

72,500.00

72,500.00

17,870.00

767,800.00

767,800.00

767,800.00

1,018,100.00

0611182

1182

0990

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

0611200

1200

0990

Надання освіти за рахунок субвенції
з державного бюджету місцевим
бюджетам на надання державної
підтримки особам з особливими
потребами

30,600.00

30,600.00

25,020.00

79,900.00

79,900.00

79,900.00

238,800.00

467,000.22

467,000.22

382,700.00

349,305.00

349,305.00

349,305.00

816,305.22

15,000.00

15,000.00

0611210

1210

0990

Надання освіти за рахунок залишку
коштів за субвенцією з державного
бюджету місцевим бюджетам на
надання державної підтримки
особам з особливими потребами

0615062

5062

0810

Підтримка спорту вищих досягнень
та організацій, які здійснюють
фізкультурно-стортивну діяльність в
регіоні

0617363

7363

0490

0617380

7380

0490

15,000.00

Виконання інвестиційних проектів в
рамках здійснення заходів щодо
соціально-економічного 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

1000000

10

Відділ культури та туризму
(головний розпорядник)

5,809,400.00

5,809,400.00

4,227,700.00

261,300.00

831,097.00

831,097.00

831,097.00

831,097.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

3,332,675.00

237,000.00

177,000.00

177,000.00

6,046,400.00

60,000.00

10,000.00

3

Код
Програмної
класифікації
Код
Код
видатків та ТПКВКМ
ФКВМБ
кредитування
Б
місцевого
бюджету

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

Загальний фонд

Спеціальний фонд
з них

усього

видатки
споживання

оплата
праці

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
комунальні
споживання оплата послуги та
праці
енергоносії

видатки
розвитку

Разом

Відділ культури та туризму
(відповідальний розпорядник)

5,809,400.00

5,809,400.00

4,227,700.00

261,300.00

237,000.00

177,000.00

0824

Забезпечення діяльності бібліотек

1,255,200.00

1,255,200.00

940,400.00

64,100.00

30,000.00

0160

0111

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

533,500.00

533,500.00

401,000.00

10,000.00

1014060

4060

0828

Забезпечення діяльності палаців і
будинків культури, клубів центрів
дозвілля та інших клубних закладів

1,953,400.00

1,953,400.00

1,250,200.00

187,200.00

1011080

1080

0960

Надання спеціальної освіти
мистецькими школами

2,067,300.00

2,067,300.00

1,636,100.00

0800000

08

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

5,459,223.11

5,459,223.11

2,846,000.00

72,200.00

5,325,400.00

0810000

08

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

5,459,223.11

5,459,223.11

2,846,000.00

72,200.00

5,325,400.00

0812111

2111

0726

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

831,000.00

831,000.00

831,000.00

0812144

2144

0763

Централізовані заходи з лікування
хворих на цукровий та нецукровий
діабет

407,323.11

407,323.11

284,200.00

0812152

2152

0763

Інші програми та заходи у сфері
охорони здоров’я

280,000.00

280,000.00

280,000.00

0813032

3032

1070

Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку

10700.00

10700.00

1020

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

3,087,400.00

3,087,400.00

1010

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

242,400.00

242,400.00

1010000

10

1014030

4030

1010160

0813104

0813160

3104

3160

2,369,700.00

72,200.00

177,000.00

6,046,400.00

30,000.00

30,000.00

1,285,200.00

57,000.00

57,000.00

57,000.00

590,500.00

47,000.00

47,000.00

47,000.00

2,000,400.00

103,000.00

43,000.00

43,000.00

2,170,300.00

60,000.00

60,000.00

10,000.00

10,000.00

3,087,400.00

242,400.00

4

Код
Програмної
класифікації
Код
Код
видатків та ТПКВКМ
ФКВМБ
кредитування
Б
місцевого
бюджету

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

Загальний фонд

Спеціальний фонд
з них

усього

видатки
споживання

оплата
праці

з них

комунальні
послуги та
енергоносії

видатки
розвитку

усього

у тому числі
бюджет
розвитку

видатки
комунальні
споживання оплата послуги та
праці
енергоносії

видатки
розвитку

Разом

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

600,400.00

600,400.00

476,300.00

37

Фінансовий відділ (головний
розпорядник)

537,500.00

537,500.00

395,000.00

271,900.00

74,200.00

271,900.00

809,400.00

3710000

37

Фінансовий відділ (відповідальний
виконавець)

537,500.00

537,500.00

395,000.00

271,900.00

74,200.00

271,900.00

809,400.00

3710160

0160

0111

Керівництво і управління у
відповідній сфері у містах (місті
Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

537,500.00

537,500.00

395,000.00

20,000.00

20,000.00

20,000.00

557,500.00

3719760

9760

0180

Субвенція з місцевого бюджету на
реалізацію проектів співробітництва
між територіальними громадами

197700.00

197700.00

197700.00

3719770

9770

0180

Інші субвенції з місцевого бюджету

54200.00

54200.00

54200.00

Х

Х

Х

23,084,629.68

159,559,239.01

0810160

0160

3700000

0111

УСЬОГО

Секретар сільської ради

135,358,409.33

135,308,909.33

99,267,477.00

600,400.00

4,284,900.00

49,500.00

24,200,829.68

54200.00
22,886,929.68 1,125,200.00

10,000.00

Марія БАГАРА
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Додаток 3.1
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від 14 грудня 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 по спеціальному фонді сільської територіальної громади (бюджету розвитку), що утворився на
01.01.2021 року, зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади в межах змін загального обсягу видатків )

07557000000
код бюджету
(грн)
Загальний фонд
Код
з них
Програмної
Найменування головного розпорядника коштів
Код
класифікації
Код
місцевого бюджету / відповідального виконавця,
видатки
комунальні
видатків та ТПКВК ФКВМ
найменування бюджетної програми згідно з
видатки
усього
оплата
МБ
споживання
послуги та
кредитування
Б
Типовою програмною класифікацією видатків та
розвитку
праці
енергоносії
місцевого
кредитування місцевого бюджету
бюджету
1
2
3
4
5
6
7
8
9
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

Спеціальний фонд
з них
усього

у тому
числі бюджет
розвитку

10

11

комунальні
видатки
оплата
послуги та
споживання
праці
енергоносії
12

13

14

видатки
розвитку

Разом

15

16

1560623.11

1560623.11

1050000.00

150000.00

0.00

150000.00

150000.00

0.00

0.00

0.00

150000.00

1710623.11

0100000

1

Сільська рада (головний розпорядник)

1577000.00

1577000.00

1050000.00

150000.00

0.00

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

50000.00

1627000.00

0110000

01

Сільська рада (відповідальний виконавець)

1577000.00

1577000.00

1050000.00

150000.00

0.00

50000.00

50000.00

0.00

0.00

0.00

50000.00

1627000.00

1388000.00

1388000.00

1050000.00

50000.00

50000.00

50000.00

50000.00

1438000.00

5000.00

5000.00

0110150

0150

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

0113192

3192

Надання фінансової підтримки громадським
1030 об'єднанням ветеранів і осіб з інвалідністю,
діяльність яких має соціальну спрямованість

0113242

3242

1090

0116030

6030

0620 Організація благоустрою населених пунктів

0119800

9800

0600000

06

0610000

06

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

Субвенція з місцевого бюджету державному
0180 бюджету на виконання програм соціальноекономічного розвитку регіонів
Відділ освіти, молоді та спорту (головний
розпорядник)

14000.00

14000.00

165000.00

165000.00

5000.00

5000.00

Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний
виконавець)
Надання освіти за рахунок залишку коштів за
субвенцією з державного бюджету місцевим
0990
бюджетам на надання державної підтримки
особам з особливими потребами

5000.00
14000.00
100000.00

165000.00
5000.00
100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

0.00

0.00

0.00

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

100000.00

0611210

1210

0800000

08

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

-16376.89

-16376.89

-16376.89

0810000

08

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

-16376.89

-16376.89

-16376.89

0812144

2144

Централізовані заходи з лікування хворих
0763 на цукровий та нецукровий діабет

ІІ.Спрямування залишку коштів по спеціальному фонді сільської
територіальної громади (бюджету розвитку), що утворився на 01.01.2021 року

-16376.89

-16376.89

-16376.89

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26000.00

26000.00

0.00

0.00

0.00

26000.00

26000.00

0100000

1

Сільська рада (головний розпорядник)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26000.00

26000.00

0.00

0.00

0.00

26000.00

26000.00

0110000

01

Сільська рада (відповідальний виконавець)

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

26000.00

26000.00

0.00

0.00

0.00

26000.00

26000.00

17000.00

17000.00

17000.00

17000.00

9000.00

9000.00

9000.00

9000.00

0.00

0.00

0.00

4600.00

0117363

7363

0117367

7367

Виконання інвестиційних проектів в рамках
0490 здійснення заходів щодо соціально-економічного
розвитку окремих територій
Виконання інвестиційних проектів в рамках
0490 реалізації заходів спрямованих на розвиток
системи охорони здоров'я у сільській місцевості

ІІІ. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади в
межах змін загального обсягу видатків

4600.00

4600.00

37980.00

10800.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0100000

01

Сільська рада (головний розпорядник)

0.00

0.00

0.00

0.00

0110000

01

Сільська рада (відповідальний виконавець)

0.00

0.00

0.00

0.00

0110150

0150

0600000

06

0610000

06

0611010

1010

Організаційне, інформаційно-аналітичне та
матеріально-технічне забезпечення діяльності
0111 обласної ради, районної ради, районної у місті
ради (у разі її створення), міської, селищної,
сільської рад
Відділ освіти, молоді та спорту (головний
розпорядник)
Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний
виконавець)
0910 Надання дошкільної освіти
Надання загальної середньої освіти закладами
загальної середньої освіти
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах
Забезпечення діяльності інших закладів у сфері
освіти
Відділ соціального захисту та охорони здоров'я
(головний розпорядник)
Відділ соціального захисту та охорони здоров'я
(відповідальний виконавець)
Керівництво і управління у відповідній сфері у
містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

0611021

1021

0921

0610160

0160

0111

0611141

1141

0990

0800000

08

0810000

08

0810160

0160

0111

0812152

2152

0763 Інші програми та заходи у сфері охорони здоров’я

3032

Надання пільг окремим категоріям громадян з
1070
оплати послуг зв'язку

0813032

0.00

0.00

4600.00

4600.00

0.00

7600.00

4600.00

4600.00

0.00

7600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4600.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

4600.00

0.00
-3000.00

0.00
-3000.00

-3000.00

0.00

0.00

7600.00

7600.00

7600.00

0.00

0.00

34180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

34180.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

0.00

41700.00

41700.00

34180.00

-52400.00

-52400.00

-52400.00
10700.00

41700.00

10700.00

10700.00

0.00

0.00

3800.00

3200.00

0.00

0.00

3800.00

3200.00

1000000

10

Відділ культури та туризму (головний
розпорядник)

1010000

10

Відділ культури та туризму (відповідальний
розпорядник)

1010160

0160

Керівництво і управління у відповідній сфері у
0111 містах (місті Києві), селищах, селах, об’єднаних
територіальних громадах

0.00

0.00

0.00

1014030

4030

0824 Забезпечення діяльності бібліотек

0.00

0.00

0.00

4060

Забезпечення діяльності палаців і будинків
0828 культури, клубів центрів дозвілля та інших
клубних закладів

0.00

-11200.00

1014060

-11200.00

-11200.00

-16200.00

3200.00

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

1011080

1080

0960 Надання спеціальної освіти мистецькими школами

3700000

37

Фінансовий відділ (головний
розпорядник)

3710000

37

Фінансовий відділ (відповідальний
виконавець)

3710160

0160

0111

Х

Х

Х

11200.00

11200.00

20000.00

1565223.11

1565223.11

1087980.00

0.00

11200.00

Керівництво і управління у відповідній
сфері у містах (місті Києві), селищах,
селах, об’єднаних територіальних
громадах
УСЬОГО

Секретар сільської ради

160800.00

0.00

176000.00

176000.00

0.00

0.00

0.00

176000.00

Марія БАГАРА

1741223.11

Додаток 4
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської
територіальної громади на 2021 рік"

Зміни до розподілу витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році
07557000000
(код бюджету)
Код Типової
Код
програмної
програмної
класифікації
класифікації
видатків та
видатків та
1
2

Код
Найменування головного розпорядника коштів
Функціонал місцевого бюджету/ відповідального виконавця,
ьної
найменування бюджетної програми
класифікації згідно з Типовою програмною класифікацією
3
4

Найменування місцевої програми

Дата та номер документа,
яким затверджено місцеву
програму

5

6

Загальний
фонд

Усього
7

8

гривень
Спеціальний фонд
у тому числі
усього
бюджет
розвитку
9
10

0100000

01

Сільська рада (головний розпорядник)

189,000.00

189,000.00

0

0

0100000

01

Сільська рада (відповідальний
виконавець)

189,000.00

189,000.00

0

0

0113192

3192

1030

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

"Програма фінансової підтримки ГО "Спілка учасників АТО Перечинщини"
на 2021 р.

Рішення № 30 від
24.12.2020

5,000.00

5,000.00

0113242

3242

1090

Інші заходи у сфері соціального захисту і
соціального забезпечення

"Програма соціального захисту найменш захищених верств населення на
2021 рік"

Рішення № 31 від
14.12.2021 (зі змінами)

14,000.00

14,000.00

0116030

6030

0620

Організація благоустрою населених пунктів

"Програма благоустрою населених пунктів сільської ради на 2021-2022
роки"

Рішення № 71 від
25.04.2021 (зі змінами)

165,000.00

165,000.00

0180

Субвенція з місцевого бюджету
державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку
регіонів

5,000.00

5,000.00

0

0

"Програма допомоги Перечинському районному територіальному центру
комплектування та соціальної підтримки щодо забезпечення виконання
заходів мобілізації підготовки, призову громадян України на строкову
військову службу за контрактом до Збройних Сил України та інших
військових формувань на 2021 рік"

Рішення № 51 від
02.02.2021

0119800

9800

0800000

08

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

10,700.00

10,700.00

0810000

08

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

10,700.00

10,700.00

0813032

3032

10,700.00

10,700.00

199,700.00

199,700.00

1070

РАЗОМ

Секретар сільської ради

Надання пільг окремим категоріям
громадян з оплати послуг зв'язку

"Програма відшкодування витрат на надання пільг з послуг зв’язку окремим
категоріям громадян Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади
Рішення № від 14.12.2021
на 2021-2025 роки"

Марія БАГАРА

Додаток 5
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської
територіальної громади на 2021 рік"
від 14
грудня 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

Код
ТПКВКМБ

1

2

0100000

1

0110000
0117363

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

3

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

5

4

Х

6

7

8

Обсяг видатків
бюджету
Рівень
розвитку, які
готовності
спрямовуються
об'єкта на
на будівництво
кінець
обєкта у
бюджетного
бюджетному
періоду, %
періоді, гривень
9

Сільська рада (головний розпорядник)

13925138.00

26000.00

01

Сільська рада (відповідальний виконавець)

13925138.00

26000.00

7363

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

6923204.00

17000.00

0490

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

0117367

Рівень
Загальна
виконання
тривалість
Загальна вартість
робіт на
будівництва
будівництва,
початок
(рік початку і
гривень
бюджетного
завершення)
періоду, %

7367

Х

0490

Х

2018-2021

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації
заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у
сільській місцевості

6923204.00

85

7001934.00

17000.00

10

100

9000.00

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я Пасіка
вул.Тур'янська -будівництво

2019-2021

-7001934.00

86

-100000.00

100

Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я Пасіка
Перечинського району - будівництво

2019-2021

7001934.00

86

109000.00

100

Х

Х

Х

Х

26,000.00

Х

УСЬОГО

Секретар сільської ради

Марія
БАГАРА

1

Додаток 6
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської
територіальної громади на 2021 рік"
від 14 грудня 2021 року №____

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік
07557000000
код бюджету

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

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача
міжбюджетного трансферту

Усього

2

3

I. Трансферти до загального фонду бюджету

83623.11

Субвенції з державного бюджету

0.00

Субвенції з місцевого бюджету

83623.11

41051700

Субвенція з місцевого бюджету за рахунок залишку коштів субвенції на
надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами, що
утворився на початок бюджетного періоду

100000.00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів та
заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з
державного бюджету

-16376.89

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

0.00

Х

УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі:

83,623.11

Х

загальний фонд

83,623.11

Х

спеціальний фонд

0.00

1

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

Код Типової
програмної
класифікації
видатків та
кредитуванн
я місцевого
бюджету

1

2

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача
міжбюджетного трансферту

Усього

3

4

I. Трансферти із загального фонду бюджету
3709800

9800

Субвенція з місцевого бюджету державному бюджету на виконання
програм соціально-економічного розвитку регіонів

5,000.00
0

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету
Х
Х
Х

Х
Х
Х

Секретар сільської ради

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

0.00
0.00
5,000.00
5,000.00
0.00
Марія БАГАРА

Додаток 6.1
до рішення сільської ради "Про бюджет
сільської територіальної громади на 2021 рік"
від 14 грудня 2021 року № ____

Розподіл субвенції з місцевого бюджету державному бюджету на виконання програм соціально-економічного розвитку
регіонів (КПКВК 9800) на 2021 рік
(грн.)
№ з/п

Назва місцевого бюджету адміністративно-територіальної одиниці
(найменування призначення субвенції)

1

2

1 Сільська рада - головний розпорядник коштів
1.1. Програма допомоги Перечинського районного
територіальному центру комплектування та соціальної
підтримки щодо забезпечення виконання заходів мобілізації
підготовки, призову громадян України на строкову військову
службу за контрактом до Збройних Сил України та інших
військових формувань на 2021 рік
Закарпатський обласний територіальний центр комплектування та
соціальної підтримки - одержувач коштів
Усього

Секретар сільської ради

Загальний
фонд
3

у тому числі
Спеціальний
видатки
видатки
фонд
споживання розвитку
4
5
6

Разом
7

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00

5000.00

0.00

0.00

0.00

5000.00

Марія БАГАРА

УКРАЇНА
ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
____________

с. Турї Ремети

ПРОЄКТ
__________

Про передачу комунального
майна з балансу Тур’єРеметівської сільської ради
на баланс фінансового
відділу Тур’є-Реметівської
сільської ради

На підставі статей 26, 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, враховуючи рішення Тур’є-Реметівської ради від 1 грудня 2021 року
№ 7 „Про створення фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської ради,
затвердження Положення про фінансовий відділ та вжиття заходів щодо його
державної реєстрації”, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Передати комунальне майно з балансу Тур’є-Реметівської сільської
ради на баланс фінансового відділу Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з
переліком (додається).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань комунальної
власності,
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження та транспорту.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про передачу в оперативне управління
комунальному некомерційному підприємству
„Перечинський центр первинної медикосанітарної допомоги Ужгородської районної ради”
нерухомого майна
З метою належної організації роботи комунального некомерційного
підприємства „Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги
Ужгородської районної ради”, керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26 та
статтею 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’єРеметівська сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оперативне управління комунальному некомерційному
підприємству „Перечинський Центр первинної медико-санітарної допомоги
Ужгородської районної ради” нерухоме майно згідно з додатком 1.
2. Утворити комісію з передачі вказаного майна Тур’є-Реметівської
сільської ради у складі згідно з додатком 2.
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності
оформити акт приймання-передачі майна та надати відповідний акт на
затвердження сільському голові.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку,
інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток 1
до рішення сільської ради
_______________ № ____
Перелік нерухомого майна, яке передається в оперативне управління
комунальному некомерційному підприємству „Перечинський центр
первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради”
Приміщення будівлі
вул. Центральна, 16

дільничної лікарні

(літ. А) с. Тур’ї Ремети,

16) коридор – 36,4 м2
17) вбиральня – 1,2 м2
18) вбиральня – 1,2 м2
19) комора (вхід на горище) – 1,2 м2
20) тамбур – 2,4 м2
21) комора – 3,4 м2
Підвальні приміщення будівлі дільничної лікарні (літ. а 1) с. Тур’ї Ремети,
Центральна, 16

вул.

I) підвал – 3,5 м2
II) підвал – 17,7 м2
III) підвал – 14,4 м2

Секретар сільської ради

Марія БАГАРА

Додаток 2
до рішення сільської ради
_______________ № ____
Комісія з передачі майна в оперативне управління комунального
некомерційного підприємства „Перечинський Центр первинної медикосанітарної допомоги Ужгородської районної ради”
Голова комісії
КОРОЛЬ
Володимир Іванович

-

заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів влади

Секретар комісії
ЧОМОЛЯК
Любомир Мирославович

-

начальник
відділу
житловокомунального
господарства,
транспорту та благоустрою

Члени комісії:
ДОБРОЦЬКА
Ганна Юріївна

- головний бухгалтер комунального
некомерційного підприємства „Перечинський центр первинної медикосанітарної допомоги Ужгородської
районної ради” (за згодою)

КОРЯК
Марія Федорівна

-

начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансової звітності

МАЛИШКО
Юрій Юрійович

-

директор комунального некомерційного підприємства „Пере-чинський
центр первинної медико-санітарної
допомоги Ужгородської районної
ради” (за згодою)

Секретар сільської ради

Марія БАГАРА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

__________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

№ ______

Про затвердження плану діяльності
з підготовки проектів регуляторних
актів на 2022 рік
З метою забезпечення здійснення державної регуляторної політики у
сфері господарської діяльності, відповідно до статті 7 Закону України „Про
засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності”,
враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань прав
людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, керуючись
статтею 25 та частиною 1 статті 59 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, Тур’є – Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.
Затвердити План з підготовки проєктів регуляторних актів Тур’є –
Реметівської сільської ради на 2022 рік (додається).
2.
Секретарю сільської ради Багара М. М. оприлюднити дане рішення
в порядку, визначеному чинним законодавством України.
3.
Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну
комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного
розвиту, інвестицій та міжнародного співробітництва.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ЗАТВЕРДЖЕНО
Рішення сесії сільської ради
_________________ № ______
ПЛАН
діяльності з підготовки проєктів регуляторних актів Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік
№ Вид
з/п документа

Назва проєкту регуляторного
акту

Цілі прийняття
регуляторного акту

Строки
підготовки

Підрозділ
Примітки (спосіб
відповідальний оприлюднення,
за розробку
суб’єкт ініціативи,
внесення змін до
плану, тощо)

1.

Проєкт
рішення
сільської
ради

Про затвердження Правил
розміщення зовнішньої реклами на
території Тур’є-Реметівської
сільської ради

Врегулювання відносин, що
виникають у зв’язку з
розміщенням зовнішньої
реклами на території
територіальної громади та
визначення порядку надання
дозволів на розміщення такої
реклами

Перше
півріччя
2022 рік

Відділ житло –
во-комунального
господарства,
транспорту та
благоустрою

Шляхом публікації на
офіційному
веб-сайті Тур’єРеметівської
сільської ради

2.

Проєкт
рішення
сільської
ради

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

Врегулювання орендних
відносин, встановлення
процедури надання в оренду
майна комунальної
власності, забезпечення
прозорих і об’єктивних
ставок за використання
майна

Перше
півріччя
2022 рік

Відділ житлово
– комунального
господарства,
транспорту та
благоустрою

Шляхом публікації на
офіційному
веб-сайті Тур’єРеметівської
сільської ради

3.

Проєкт
рішення
сільської
ради

Про затвердження Правил
благоустрою території населених
пунктів Тур’є-Реметівської
сільської ради

Визначення та дотримання
загальних вимог Правил
благоустрою на території
населених пунктів Тур’єРеметівської сільської
територіальної громади

Перше
півріччя
2022 рік

Відділ житловокомунального
господарства,
транспорту та
благоустрою

Шляхом публікації на
офіційному
веб-сайті Тур’єРеметівської
сільської ради

4.

Проєкт
рішення
сільської
ради

Про затвердження Порядку
продажу земельних ділянок
несільськогосподарського
призначення, на яких розташовані
об’єкти нерухомого майна, що є
власністю покупців цих ділянок на
території Тур’є-Реметівської
сільської ради

Для врегулювання порядку
продажу земельних ділянок,
на яких розташовані об’єкти
нерухомого майна

Перше
півріччя
2022 рік

Відділ
земельних
відносин та
екології

Шляхом публікації на
офіційному
веб-сайті Тур’єРеметівської
сільської ради

5.

Проєкт
рішення
сільської
ради

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

Забезпечення надходжень до
сільського бюджету,
здійснення планування та
прогнозування надходжень
від сплати податків при
формуванні сільського
бюджету, виконання вимог
Податкового кодексу
України

Перше
півріччя
2022 рік

Фінансовий
відділ, відділ
бухгалтерського
обліку та
фінансової
звітності

Шляхом публікації на
офіційному
веб-сайті Тур’єРеметівської
сільської ради

Секретар сільської ради

Марія Багара

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про передачу в оперативне управління
відділу освіти, молоді та спорту Тур’єРеметівської сільської ради нерухомого майна
З метою належної організації роботи відділу освіти, молоді та спорту
Тур’є-Реметівської сільської ради, керуючись пунктом 31 частини 1 статті 26 та
статтею 60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’єРеметівської сільська рада:
ВИРІШИЛА:
1. Передати в оперативне управління відділу освіти, молоді та спорту
Тур’є-Реметівської сільської ради нерухоме майно згідно з додатком 1.
2. Утворити комісію з передачі вказаного майна Тур’є-Реметівської
сільської ради у складі згідно з додатком 2.
3. Начальнику відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Коряк
М. Ф. оформити акт приймання-передачі майна та надати відповідний акт на
затвердження сільському голові.
4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань
комунальної
власності,
житлово-комунального
господарства,
енергозбереження та транспорту та на постійну комісію з питань фінансів,
бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та
міжнародного співробітництва.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток 1
до рішення сільської ради
_______________ № ____
Перелік нерухомого майна, яке передається в оперативне управління
відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради

Приміщення будівлі дільничної лікарні (літ. А) с. Тур’ї Ремети, вул.
Центральна, 16:
1) приміщення № 7- кухня 26,7 м2
Підвальні приміщення будівлі дільничної лікарні (літ. а) с. Тур’ї Ремети,
вул. Центральна, 16:
I) підвал - 7,9 м2
II) підвал- 10,1 м2
III) підвал- 15,2 м2
IV) підвал- 31,9 м2

Секретар сільської ради

Марія БАГАРА

Додаток 2
до рішення сільської ради
_______________ № ____
Комісія з передачі нерухомого майна в оперативне управління відділу
освіти, молоді та спорту
Голова комісії
КОРОЛЬ
Володимир Іванович

-

заступник сільського голови з питань
діяльності виконавчих органів влади

Секретар комісії
ЧОМОЛЯК
Любомир Мирославович

-

начальник
відділу
житловокомунального
господарства,
транспорту та благоустрою

Члени комісії:
КОРЯК
Марія Федорівна

-

начальник відділу бухгалтерського
обліку та фінансової звітності

ЛАГОДА
Марина Юріївна

-

головний бухгалтер відділу освіти,
молоді та спорту Тур’є-Реметівської
сільської ради (за згодою)

ЦАПИК
Вадислав Йосипович

-

начальник відділу освіти, молоді та
спорту

Секретар сільської ради

Марія БАГАРА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про визнання таким, що втратило чинність,
рішення восьмої сесії VIII скликання
від 26 серпня 2021 року № 215
„Про створення опорного закладу освіти
Тур'є-Реметівський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Тур'є-Реметівської сільської ради”
Відповідно до Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”,
Тур'є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визнати таким, що втратило чинність, рішення восьмої сесії VIII
скликання від 26 серпня 2021 року № 215 „Про створення опорного закладу
освіти Тур'є-Реметівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'єРеметівської сільської ради”.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про створення опорного закладу освіти
Тур'є-Реметівський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів
Тур'є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району
Відповідно до статті 143 Конституції України, пункту 30 статті 26, статті 60
Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статті 78
Господарського кодексу України, статей 25, 66 Закону України „Про освіту”,
статей 31, 32, 35, 37 Закону України „Про повну загальну середню освіту”,
керуючись статтями 104, 105, 107 Цивільного кодексу України, Законом
України „Про державну реєстрацію юридичних осіб та фізичних осібпідприємців та громадських формувань”, Постановою Кабінету Міністрів
України від 19.06.2019 року № 532 „Про затвердження Положення про опорний
заклад освіти” (зі змінами), на підставі Протоколу засідання конкурсної комісії з
визначення опорних закладів освіти на території Тур’є-Реметівської сільської
ради від 02 серпня 2021 року № 1, сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Визначити опорним закладом освіти Тур'є-Реметівський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського
району, юридична адреса: вулиця Центральна, будинок 24 «А», село Тур’їРемети, 89221, код ЄДРПОУ 26395645.
2. Змінити найменування та тип закладу на Тур'є-Реметівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району.
3. Реорганізувати шляхом приєднання до опорного закладу Тур'єРеметівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської

сільської ради Ужгородського району Липовецьку початкову школу Тур'єРеметівської сільської ради (ЄДРПОУ 37916583), юридична адреса: 89215 село
Липовець, вулиця Полонинська, 23 та визначити її філією опорного закладу без
статусу юридичної особи: Липовецька початкова
школа - філія опорного
закладу Тур'є-Реметівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів
Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району.
4. Для проведення реорганізації шляхом приєднання Липовецької
початкової школи Тур'є-Реметівської сільської ради до опорного закладу Тур'єРеметівський заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської
сільської ради Ужгородського району утворити комісію з реорганізації у склад
згідно з додатком і визначити її місцезнаходження: 89221, Закарпатська область,
Ужгородський район, село Тур’ї Ремети, вулиця Центральна, 16.
5. Комісії з реорганізації забезпечити у встановленому чинним
законодавством України порядку:
5.1. Повідомлення працівників щодо змін істотних умов праці у зв’язку з
реорганізацією Липовецької початкової школи Тур'є-Реметівської сільської ради
відповідно до частини 3 статті 32 КЗпП України.
5.2. Дотримання трудового законодавства щодо прав та інтересів
працівників реорганізованих закладів.
5.3. Вжиття інших заходів, пов’язаних з реорганізацією.
6. Встановити, що філія опорного закладу освіти розпочинає своє
функціонування з часу внесення до Єдиного державного реєстру юридичних
осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань запису про
припинення в результаті реорганізації шляхом приєднання до опорного закладу
освіти.
7. Встановити строк заявлення кредиторських вимог протягом 2 (двох)
місяців з дня оприлюднення про рішення щодо реорганізації юридичної особи.
8. Визначити опорний заклад освіти Тур'є-Реметівський заклад загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенівТур'є-Реметівської сільської радиУжгородського
району правонаступником всіх майнових і немайнових прав та обов’язків Тур'єРеметівського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'єРеметівської сільської ради (ЄДРПОУ 26395645) та реорганізованої шляхом
приєднання Липовецької початкової школи Тур'є-Реметівської сільської ради
(ЄДРПОУ 37916583).
9. Затвердити Статут опорного закладу освіти Тур'є-Реметівський заклад
загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району (у новій редакції).
10. Уповноважити керівника опорного закладу освіти Тур'є-Реметівський
заклад загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради
Ужгородського району провести державну реєстрацію змін до Єдиного
державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських
формувань згідно з чинним законодавством.
11. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту сільської ради
Цапику В. Й. після прийняття рішення сесії сільської ради:

11.1. Здійснити необхідні організаційні заходи, пов’язані з реорганізацією
зазначених навчальних закладів, у порядку та в строки, визначені чинним
законодавством України.
11.2. Здійснити організаційні заходи та забезпечити функціонування
опорного закладу освіти Тур'є-Реметівський заклад загальної середньої освіти ІІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району та його
філії.
11.3. Затвердити Положення про Липовецьку початкову школу - філію
опорного закладу освіти Тур'є-Реметівський заклад загальної середньої освіти ІІІІ ступенів Тур'є-Реметівської сільської ради Ужгородського району.
12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток
до рішення сесії сільської ради
__________________ № ______
СКЛАД
комісії з реорганізації
Голова комісії
МЕГЕЛА
Антоніна Іванівна

директор Тур'є-Реметівського закладу
загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'єРеметівської сільської ради (РНОКПП
2482102603)
Члени комісії:

БЕСКІД
Надія Юріївна

завідувач Липовецької початкової школи Тур'єРеметівської сільської
ради (РНОКПП
2676714627)

ГАПАК
Людмила Василівна

заступник директора з господарської частини
Тур'є-Реметівського
закладу
загальної
середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур'єРеметівської сільської
ради
(РНОКПП
2166204085)

ГРАБ
Любов Михайлівна

провідний спеціаліст з організаційної роботи
відділу освіти, молоді та спорту Тур'єРеметівської сільської
ради (РНОКПП
3020200148)

ЛАГОДА
Марина Юріївна

головний бухгалтер відділу освіти, молоді та
спорту Тур'є-Реметівської сільської ради
(РНОКПП 3273514404)

ТУРЯНИЦЯ
Олеся Іванівна

заступник керуючого справами (секретаря)
виконавчого комітету, начальник відділу
правової
та
кадрової
роботи
Тур'єРеметівської сільської
ради (РНОКПП
2781001723)

ЦАПИК
Владислав Йосипович

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

Секретар сільської ради

Марія БАГАРА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинація (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ

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 березня 2022 року 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 ПоляноГутянського закладу дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради.
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 осіб-підприємців 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 ПоляноГутянського закладу дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської у зв’язку з
реорганізацією цього закладу, змінами в організації праці.
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

Додаток до рішення
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
(РНОКПП ____________)
Члени комісії:

ГУШТАН
Алла Василівна

спеціаліст ІІ категорії (бухгалтер)
централізованої бухгалтерії відділу
освіти, молоді та спорту сільської ради
(РНОКПП 2789707226)

КУЧЕРЯВА
Мирослава Юріївна

в. о. директора Поляно-Гутянського
закладу дошкільної освіти Тур’єРеметівської сільської ради (РНОКПП
2709111025)

ЛАГОДА
Марина Юріївна

головний бухгалтер відділу освіти,
молоді та спорту сільської ради
(РНОКПП 3273514404)

ЦАПИК
Владислав Йосипович

начальник відділу освіти, молоді та
спорту сільської ради (РНОКПП
2786901335)

ЧУБИРКА
Мирослава Юріївна

директор Поляно-Гутянської гімназії
Тур’є-Реметівської сільської ради
(РНОКПП 2438402846)

Секретар сільської ради

Марія БАГАРА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

__________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

№ ______

Про організацію харчування
дітей у закладах дошкільної освіти
Тур'є Реметівської сільської ради
у 2022 році
Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, керуючись законами України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну
середню освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про публічні закупівлі”,
„Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб” (16.01.2020
№464 -ІХ), ,,Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти),
помер під час захисту незалежності та суверенітету України’’ (05.11.2020 року
№ 978-IX), постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 „Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”,
від 24.03.2021 № 305 „Про затвердження норм та Порядку організації
харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”
(зі змінами), від 02.02.2011 № 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від
обкладення податком на додану вартість”, наказом Міністерства освіти і науки
України від 21.11.2002 № 667 „Про затвердження Порядку встановлення плати
для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах”, , із метою забезпечення організації
харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості
харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей, Тур'є-Реметівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:

1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах
дошкільної освіти Тур'є Реметівської сільської ради у 2022 році забезпечити
безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого самоврядування
наступні категорії:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних групах;
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
- діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний
бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування
дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов’язків;
- 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 із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її
проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій
та Луганській областях, які мають відповідні документи, що підтверджують
статус;
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини,
що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України „Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту’’;
- діти учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил, які загинули /зникли безвісти/, потрапили у полон чи отримали
інвалідність або померли під час виконання службових обов’язків;
- діти, яким згідно із Законом України ,,Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи’’ гарантується
пільгове харчування.
Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на
відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням
загального обсягу доходів бюджету територіальної громади.
2. Відповідно до Постанови Кабінету Міністрів України від 26.08.2002
№ 1243 ,,Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних
навчальних закладів’’ розмір плати встановлюється засновником один раз на рік.
Батьки або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у закладах
дошкільної освіти у розмірах, визначених органами місцевого самоврядування.

У 2022 році розмір батьківської плати за харчування однієї дитини в закладах
дошкільної освіти встановити у розмірі 60 відс. від загальної вартості
харчування дітей в день у межах кошторисних призначень, закладених сільським
бюджетом на 2022 рік.
3. Вартість харчування одного дітодня встановлюється з розрахунку
фактичної вартості харчування за місяць, розділеної на кількість дітоднів.
4. Встановити вартість дітодня у закладах дошкільної освіти - 35 грн. 00
коп.
5. Відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за перебування
дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних
закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від
21.11.2002 № 667, розмір плати зменшується на 50 відс. для батьків, у сім'ях, у
яких троє і більше дітей.
Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють, необхідно
подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи:
– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи іншої
пільгової категорії.
6. Організацію харчування у закладах дошкільної освіти здійснювати із
дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та
законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.
Приготування готових страв здійснювати із дотриманням процедур, заснованих
на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних
точках (НАССР).
7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

__________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

№ _____

Про організацію харчування дітей
у закладах загальної середньої освіти
Тур'є Реметівської сільської ради
у 2022 році
Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, керуючись законами України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, „Про освіту”, „Про дошкільну освіту”, „Про загальну
середню освіту”, „Про охорону дитинства”, „Про публічні закупівлі”,
„Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб” (16.01.2020 №
464-ІХ), ,,Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення
безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких загинув (пропав безвісти),
помер під час захисту незалежності та суверенітету України’’ (05.11.2020 року
№ 978-IX), постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 „Про
невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів”,
від 24.03.2021 № 305 „Про затвердження норм та Порядку організації
харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку”
(зі змінами), від 02.02.2011 № 116 „Про затвердження Порядку надання послуг з
харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійнотехнічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від
обкладення податком на додану вартість”, наказом Міністерства освіти і науки
України від 21.11.2002 № 667 „Про затвердження Порядку встановлення плати
для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та
інтернатних навчальних закладах”, , із метою забезпечення організації
харчування дітей у закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості
харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей, Тур'є-Реметівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах
загальної середньої освіти Тур'є Реметівської сільської ради у 2022 році

забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого
самоврядування наступні категорії:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних групах;
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України „Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям”;
- діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний
бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування
дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов’язків, згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 року
№ 197/98;
- 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 із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її
проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій
та Луганській областях, які мають відповідні документи, що підтверджують
статус;
- діти з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини,
що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- діти з числа осіб, визначених у статті 10 Закону України „Про статус
ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту’’;
- діти учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил, які загинули /зникли безвісти/, потрапили у полон чи отримали
інвалідність або померли під час виконання службових обов’язків;
- діти, яким згідно із Законом України ,,Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи’’ гарантується
пільгове харчування;
- учні пришкільного інтернату Туричківської гімназії.
Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на
відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням
загального обсягу доходів бюджету територіальної громади.
2. Дозволити закладам загальної середньої освіти за рішенням
педагогічної ради звільняти від плати за харчування вихованців груп
продовженого дня (у відсотках чисельності груп за списком) 10 % - у повному
обсязі.
Харчування інших здобувачів освіти здійснюється за власні кошти.

3. Вартість харчування одного дітодня встановлюється з розрахунку
фактичної вартості харчування за місяць, розділеної на кількість дітоднів.
4. Встановити вартість дітодня у закладах загальної середньої освіти - 35
грн. 00 коп., харчування учнів пришкільного інтернату – 40 грн. 00 коп.
Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють, необхідно
подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи:
– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи іншої
пільгової категорії.
5. Організацію харчування у закладах дошкільної освіти здійснювати із
дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та
законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових продуктів.
Приготування готових страв здійснювати із дотриманням процедур, заснованих
на принципах системи аналізу небезпечних факторів та контролю у критичних
точках (НАССР).
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
гуманітарних питань.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

__________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

№ ______

Про організацію харчування здобувачів
освіти у закладах загальної середньої освіти
Тур'є Реметівської сільської ради
у 2022 році
Відповідно до п.22 частини 1 Закону України «Про місцеве самоврядування
в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве самоврядування в
Україні»,«Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну середню освіту»,
«Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету
Міністрів України від 26.08.2002 №1243 «Про невідкладні питання діяльності
дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 24.03.2021 №305 «Про
затвердження норм та Порядку організації харчування у закладах освіти та
дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), від 02.02.2011 №116
«Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у дошкільних,
учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних закладах, операції
з надання яких звільняються від обкладення податком на додану вартість»,
наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 №667 «Про
затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування дітей у
державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних закладах»,
«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним
харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (16.01.2020 №464 -ІХ), Закону
України від 05.11.2020 року № 978-IX ,,Про внесення змін до деяких законів
України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків
яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та
суверенітету України’’, із метою забезпечення організації харчування дітей у
закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості харчових
продуктів, калорійної організації харчування дітей Т-Реметівської сільської ради,
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах
дошкільної освіти Тур'є Реметівської сільської ради
у 2022 році

забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого
самоврядування наступні категорії:
- діти-сироти;
- діти, позбавлені батьківського піклування;
- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та
інклюзивних класах;
- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про
державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»;
- діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за попередній
квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового мінімуму
(гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом про Державний
бюджет України для визначення права на звільнення від плати за харчування
дитини у державних і комунальних закладах дошкільної освіти;
- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час виконання
службових обов’язків, згідно з Указом Президента України від 17.03.1998 року
№197/98;
- 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 із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали незалежність,
суверенітет та територіальну цілісність України і брали безпосередню участь в
антитерористичній операції (операції Об′єднаних сил), забезпеченні її
проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і
оборони, відсічі і стримування збройної агресії Російської Федерації в Донецькій
та Луганській областях, забезпеченні їх здійснення», які мають відповідні
документи, що підтверджують статус;
- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини,
що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів;
- діти з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус
ветеранів
війни,
гарантії
їх
соціального
захисту’’;
діти учасників бойових дій у зоні антитерористичної операції та операції
об’єднаних сил, які загинули/зникли безвісти/ потрапили у полон чи отримали
інвалідність або померли під час виконання службових обов’язків;
- діти, яким згідно із Законом України ,,Про статус і соціальний захист
громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується
пільгове харчування;
- учні пришкільного інтернату Туричківської гімназії.
Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на
відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням
загального обсягу доходів бюджету територіальної громади.
2. Дозволити закладам загальної середньої освіти за рішенням
педагогічної ради звільняти від плати за харчування вихованців груп
продовженого дня (у відсотках чисельності груп за списком) 10 % - у повному
обсязі.
Харчування інших здобувачів освіти здійснюється за власні кошти.

3. Вартість харчування одного дітодня встановлюється з розрахунку
фактичної вартості харчування за місяць, розділеної на кількість дітоднів.
4. Встановити вартість дітодня у закладах загальної середньої освіти - 35
грн.00 коп., харчування учнів пришкільного інтернату – 40 грн.
Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють,
необхідно подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи:
– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи іншої
пільгової категорії.
5. Організацію харчування у закладах загальної середньої освіти здійснювати
із дотриманням норм харчування, вимог санітарного законодавства та
законодавства про безпечність та окремі показники якості харчових
продуктів. Приготування готових страв здійснювати із дотриманням
процедур, заснованих на принципах системи аналізу небезпечних факторів
та контролю у критичних точках (НАССР).
6. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з
гуманітарних питань ( голова комісії Людмила Воронич).

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Вакульчак Л. Л.
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши
заяву гр. Вакульчак Л. Л. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна
ділянка)
площею 0,2469 га за адресою: с. Туриця,
вул. Центральна, 90 Ужгородського району, Закарпатської
області
гр. Вакульчак Любові Лайошівні, жительці *****, Ужгородського району,
Закарпатської області.
2. Передати Вакульчак Любові Лайошівні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,2469 га, яка знаходиться в с.
Туриця, вул. Центральна, 90, Ужгородського району, Закарпатської області
(кадастровий номер 2123284000:01:003:0031).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Готра Ю. В.
Відповідно до статті 26 Закону України „ Про місцеве самоврядування в
Україні ”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши
заяву гр. Готра Ю. В. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,2075 га, яка знаходиться в с. Маюрки, 31,
Перечинського району, Закарпатської області гр. Готра Юрію Васильовичу,
жителю с. Маюрки, 8, Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Готра Юрію Васильовичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,2075 га, яка знаходиться в с.
*****, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий номер
2123283000:04:011:0007).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення (відновлення)
меж земельної ділянкив натурі (на місцевості)
гр. Гусар М. Ю., Гусар М. В.
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши
заяву гр. Гусар М. Ю., Гусар М. В. та технічну документацію із землеустрою
щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості)
для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель
і
споруд
(присадибна ділянка) площею 0,2500 га за адресою: с. Тур’я Пасіка, вул.
Духновича, №18, Ужгородського району, Закарпатської області гр. Гусар Марії
Юріївні, Гусар Михайлу Володимировичу, жителям с. *****, Ужгородського
району, Закарпатської області.
2. Передати Гусар Марії Юріївні, Гусар Михайлу Володимировичу
безоплатно у власність земельну ділянку для будівництва та обслуговування
житлового будинку, господарських будівель та споруд (присадибна ділянка)
площею 0,2500 га за адресою: с. Тур’я Пасіка, вул. Духновича,18 Ужгородського
району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123285500:01:003:0051).
3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,

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

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Король М. Ю.
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши
заяву гр. Король М. Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,1817 га за адресою: с. Раково, вул. Шевченка,
№ 61 Ужгородського району, Закарпатської області гр. Король Марині Юріївні,
жительці с. *****, Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Король Марині Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,1817 га за адресою: с.
Раково, вул. Шевченка, 61, Ужгородського району, Закарпатської області
(кадастровий номер 2123285500:06:001:0016).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Мацак М. Ю.
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши
заяву гр. Мацак М. Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,2190 га за адресою: с. Вільшинки, 97
Ужгородського району, Закарпатської області гр. Мацак Михайлу Юрійовичу,
жителю с. *****, Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Мацак Михайлу Юрійовичу безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,2129 га за адресою с.
Вільшинки, 97, Ужгородського району, Закарпатської області (кадастровий
номер 2123282500:01:003:0057).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Мошаку М. Ю.
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши
заяву гр. Мошака М. Ю. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,2500 га за адресою: с. Раково, вул. Миру, 66,
Ужгородського району, Закарпатської області гр. Мошаку Михайлу Юрійовичу,
жителю с. *****, Ужгородського району Закарпатської області.
2. Передати Мошаку Михайлу Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку,
господарських будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,2500 га за
адресою: с. Раково, вул. Миру, 66, Ужгородського району, Закарпатської
області (кадастровий номер 2123285500:06:001:0017).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки
в натурі (на місцевості) гр. Тернущак С. А.
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 12, 116, 118, 121 Земельного кодексу України, розглянувши
заяву гр. Тернущак С. А. та технічну документацію із землеустрою щодо
встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для
будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і
споруд (присадибна ділянка), враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд
(присадибна ділянка) площею 0,2125 га за адресою: с. Раково, вул. Шевченка,
№ 40 Ужгородського району, Закарпатської області гр. Тернущак Світлані
Андріївні, жительці м. ***** Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Тернущак Світлані Андріївні безоплатно у власність земельну
ділянку для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських
будівель та споруд (присадибна ділянка) площею 0,2125 га за адресою: с.
Раково, вул. Шевченка, 40, Ужгородського району, Закарпатської області
(кадастровий номер 2123285500:06:003:0032).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування
житлового будинку, господарських будівель
і споруд (присадибна ділянка)
гр. Шулинець Л. Ю.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Шулинець Л. Ю., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських
будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0700 га за адресою: с. Тур’ї
Ремети, вул. Толстого, 27 Ужгородського району, Закарпатської області гр.
Шулинець Любові Юріївні, жительці с. *****, Ужгородського району,
Закарпатської області.
2. Передати Шулинець Любові Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) площею 0,0700
га в с. Тур’ї Ремети, вул. Толстого, 27, Ужгородського району, Закарпатської
області (кадастровий номер 2123286300:03:001:0110).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Белей В. І.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Белей В. І. враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га в
с. Тур’ї Ремети урочище «Буякове поле», Ужгородського району, Закарпатської
області гр. Белей Василю Івановичу, жителю с. *****А, Ужгородського району,
Закарпатської області.
2. Передати Белей Василю Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,2000 га в Тур’ї Ремети урочище «Буякове поле», Ужгородського
району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:004:0076).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Боїшко І. М.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Боїшко І. М., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,4000 га в
с. Порошково, вулиця Лесі Українки, б/н, Ужгородського району, Закарпатської
області гр. Боїшко Івану Михайловичу, жителю с. Порошково, вул. *****,
Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Боїшко Івану Михайловичу безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,4000 га в с. Порошково, вулиця Лесі Українки, б/н, Ужгородського
району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:03:015:0043).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Гаджега О. Ю.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Гаджега О. Ю. враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га в
с. Порошково, урочище «На проти житлового будинку», Ужгородського району,
Закарпатської області гр. Гаджега Оксані Юріївні, жительці *****
Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Гаджега Оксані Юріївні безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0500 га в с. Порошково, урочище «На проти житлового будинку»
Ужгородського
району,
Закарпатської
області
(кадастровий
номер
2123283000:01:003:0030).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Ковач Ю. Б.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Ковач Ю. Б., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га в
с. Тур’ї Ремети урочище «Буякове поле», Ужгородського району, Закарпатської
області гр. Ковач Юліані Богданівні, жительці с. *****, Ужгородського району,
Закарпатської області.
2. Передати Ковач Юліані Богданівні безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,2000 га в Тур’ї Ремети урочище «Буякове поле», Ужгородського
району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:004:0079).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Козуб Я. В.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Козуб Я.В., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га в
с. Тур’ї Ремети урочище «Буякове поле», Ужгородського району, Закарпатської
області гр. Козуб Ярославі Василівні, жительці с. *****, Ужгородського району,
Закарпатської області.
2. Передати Козуб Ярославі Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,2000 га в Тур’ї Ремети урочище «Буякове поле», Ужгородського
району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:004:0077).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Майстрич Г. М.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Майстрич Г. М. враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0526 га в
с. Порошково, урочище «Загорода» Ужгородського району, Закарпатської
області гр. Майстрич Галині Михайлівні, жительці *****, Ужгородського
району, Закарпатської області.
2. Передати Майстрич Галині Михайлівні безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0526 га в с. Порошково, урочище «Загорода» Ужгородського району,
Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:006:0053).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Мешко М. І.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Мешко М. І., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0851 га в
с. Тур’ї Ремети, урочище Лани, Ужгородського району, Закарпатської області гр.
Мешко Миколі Івановичу, жителю с. *****, Ужгородського району,
Закарпатської області.
2. Передати Мешко Миколі Івановичу безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0851 га в с. Тур’ї Ремети, урочище Лани, Ужгородського району,
Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:002:0115).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Мешко С. В.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Мешко С. В. враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га в
с. Тур’ї Ремети урочище «Буякове поле», Ужгородського району, Закарпатської
області гр. Мешко Сергію Васильовичу, жителю с. *****, Ужгородського
району, Закарпатської області.
2. Передати Мешко Сергію Васильовичу безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,2000 га в Тур’ї Ремети урочище «Буякове поле», Ужгородського
району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:004:0078).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Плега М. В.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розділу Х пункту 24 Перехідних положень Земельного кодексу
України, розглянувши заяву гр. Плега М. В., враховуючи висновки постійної
депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,2000 га за
межами населеного пункту с. Тур’ї Ремети, урочище „Полянське” на території
Тур’є-Реметівської сільської ради, Ужгородського району, Закарпатської області
гр. Плега Марині Володимирівні, жительці с. Оноківці, вул. *****,
Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Плега Марині Володимирівні безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,2000 га за межами населеного пункту с. Тур’ї Ремети, урочище
„Полянське” на території Тур’є-Реметівської сільської ради, Ужгородського
району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:02:002:0014).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр.Шванда Й. Й.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Шванда Й. Й., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0500 га в
с. Тур’ї Ремети, вул. Гагаріна, Ужгородського району, Закарпатської області гр.
Шванда Йосипу Йосиповичу, жителю с. *****, Ужгородського району,
Закарпатської області.
2. Передати Шванда Йосипу Йосиповичу безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського господарства
площею 0,0500 га в с. Тур’ї Ремети, вул. Гагаріна, Ужгородського району,
Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:003:0030).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого
селянського господарства гр. Штефеняк І. М.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126, 186 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Штефеняк І. М., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для ведення особистого селянського господарства площею 0,0300 га в
с. Порошково, урочище Яруга, Ужгородського району, Закарпатської області гр.
Штефеняк Івану Михайловичу, жителю с. *****, Ужгородського району,
Закарпатської області.
2. Передати Штефеняк Івану Михайловичу безоплатно у власність
земельну ділянку комунальної власності для ведення особистого селянського
господарства площею 0,0300 га в с. Порошково, урочище Яруга Ужгородського
району, Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:006:0050).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального садівництва
гр. Лоскій Г. В.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186
Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Лоскій Г.В., враховуючи
висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального садівництва площею 0,1100 га в с. Тур’ї Ремети,
урочище «Чайник», гр. Лоскій Галині Василівні жительці с. *****,
Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Лоскій Галині Василівні безоплатно у власність земельну
ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва площею 0,1100
га в с. Тур’ї Ремети, урочище «Чайник» Ужгородського району, Закарпатської
області (кадастровий номер 2123286300:02:001:0086).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального садівництва
гр. Плавайко В. М.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186
Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Плавайко В. М.,
враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’єРеметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального садівництва площею 0,0345 га в с. Порошково,
вул. Марії Підгірянки, гр. Плавайко Вікторії Михайлівні, жительці с. *****,
Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Плавайко Вікторії Михайлівні безоплатно у власність
земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва
площею 0,0345 га в с. Порошково, вул. Марії Підгірянки, Ужгородського району,
Закарпатської області (кадастровий номер 2123283000:01:003:0031).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального садівництва
гр. Щербанич В. Ю.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 35, 79-1,116, 118, 121, 125, 126, 186
Земельного Кодексу України, розглянувши заяву гр. Щербанич В.Ю.,
враховуючи висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань
земельних відносин, природокористування, планування території, будівництва,
архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’єРеметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки у
власність для індивідуального садівництва площею 0,0790 га в с. Тур’ї Ремети,
ур. «Ерташ», гр. Щербанич Василю Юрійовичу, жителю с. Тур’ї *****,
Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Передати Щербанич Василю Юрійовичу безоплатно у власність
земельну ділянку комунальної власності для індивідуального садівництва
площею 0,0790 га в с. Тур’ї Ремети, урочище «Ерташ», Ужгородського району,
Закарпатської області (кадастровий номер 2123286300:03:004:0073).
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження 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. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо встановлення
(відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) гр. Лоскій Марії
Юріївні для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, яка
розташована в за межами населеного пункту с. Тур’ї Ремети, контур № 41,
Ужгородського району, Закарпатської області, жительці с. *****, Ужгородського
району, Закарпатської області.
2. Безоплатно передати Лоскій Марії Юріївні у власність земельну ділянку
для ведення товарного сільськогосподарського виробництва площею 0,2100 га
(кадастровий № 2123286300:02:001:0082), згідно сертифікату на право на
земельну ділянку (пай) серія ЗК №0128997, яка розташована за межами
населеного пункту Тур’ї Ремети, контур № 41, Ужгородського району,
Закарпатської області.
3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища
та благоустрою.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки на
умовах оренди ПрАТ «Закарпаттяобленерго»
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні», статті 33 Закону України «Про оренду землі», статей 12, 93, 122, 124,
розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши лист
ПрАТ «Закарпаттяобленерго» від 19.11.2021 року № 154-25/7237, враховуючи
висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Затвердити проєкт землеустрою щодо відведення земельної ділянки в
оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго» (код ЄДРПОУ 00131529) цільове
призначення: 14.02. для розміщення, будівництва, експлуатації та
обслуговування будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової
енергії що розташована за адресою: Ужгородський район, с. Порошково, КТП –
207, Закарпатської області площею 0,0006 га, (кадастровий номер
2123283000:01:007:0035).
2. Надати в оренду строком на 5 (п’ять) років земельну ділянку площею
0,0006 га ПрАТ «Закарпаттяобленерго» КТП – 207 за адресою: Закарпатська
область, Ужгородський район, с. Порошково 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) відс. від нормативної
грошової оцінки земельної ділянки.
4. Доручити сільському голові Девіцькій Н. П. укласти з ПрАТ
«Закарпаттяобленерго» договір оренди землі.

5. ПрАТ «Закарпаттяобленерго» у місячний термін здійснити державну
реєстрацію права оренди земельної ділянки.
6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища
та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження технічної документації
із землеустрою щодо поділу та об’єдання
земельних ділянок Тур’є-Реметівської
сільської ради для ведення особистого
селянського господарства
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 125, 126, 186 Земельного Кодексу
України, розглянувши технічну документацію із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельних ділянок, враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища
та
благоустрою,
Тур’є-Реметівська
сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо поділу та
об’єднання земельної ділянки запасу сільськогосподарського призначення
комунальної власності територіальної громади с.Тур’ї Ремети за адресою:
с. Тур’ї Ремети урочище «Дірявий камінь» Ужгородського району Закарпатської
області (кадастровий номер 2123286300:02:005:0003)
2. Здійснити відповідно до вимог чинного законодавства державну
реєстрацію права комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради на
земельні ділянки запасу сільськогосподарського призначення комунальної
власності територіальної громади с.Тур’ї Ремети:
- площею 0,1267 га, кадастровий номер земельної ділянки
2123286300:02:005:0026, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
«Дірявий камінь»
- площею 0,6151 га, кадастровий номер земельної ділянки
2123286300:02:005:0027, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
«Дірявий камінь»

- площею 0,5826
2123286300:02:005:0028, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,9000
2123286300:02:005:0029, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0030, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0031, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0032, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0033, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0034, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0035, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0036, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0037, яка
«Дірявий камінь»
- площею 1,0000
2123286300:02:005:0038, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0039, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5620
2123286300:02:005:0040, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,5000
2123286300:02:005:0041, яка
«Дірявий камінь»
- площею 0,7909
2123286300:02:005:0042, яка
«Дірявий камінь»

га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
га, кадастровий номер земельної ділянки
знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище

- площею 5,9973 га, кадастровий номер земельної ділянки
2123286300:02:005:0043, яка знаходиться за адресою с.Тур’ї Ремети урочище
«Дірявий камінь»
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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про затвердження проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки
в постійне користування
відділу освіти, молоді та спорту
Тур»є-Реметівської сільської ради
Відповідно до статті 12 та пункту 2 статті 92 Земельного Кодексу
України”, статті 26 пункту 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в
Україні” розглянувши клопотання відділу освіти, молоді та спорту Тур’єРеметівської сільської ради, враховуючи висновки постійної депутатської
комісії сільської ради з питань земельних відносин, природокористування,
планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного
середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1.Затвердити відділу освіти, молоді та спорту Тур»є-Реметівської сільської
ради проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки в постійне
користування для будівництва та обслуговування будівель закладів освіти за
адресою Закарпатська область Ужгородськи район
с. Порошково вул.
Перемоги,1.
2.Передати відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської
ради земельну
ділянку в постійне користування для будівництва
та
обслуговування будівель закладів освіти І-ІІІ ступенів площею 0.1434 га за
адресою
Закарпатська
область
Ужгородський
район
с.Порошково,
вул.Перемоги,1 (кадастровий номер 2123283000:01:002:0109) .
3. Контороль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію з
питань земельних відносин, природокористування, планування території,
будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та
благоустрою. (Лижечко Ю.Ю.)
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального садівництва
гр. Гаджега І. А.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Гаджега І. А., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати
гр. Гаджега Ігору Августиновичу, жителю *****,
Ужгородського району, Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
індивідуального садівництва орієнтовною площею 0, 1000 га контур 493 в
с. Тур’я Пасіка, Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Рекомендувати Гаджега Ігору Августиновичу матеріали проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття
відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального садівництва
гр. Кирлик В. М.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Кирлик В. М., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Кирлик Вікторії Михайлівні, жительці *****, дозвіл на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для індивідуального садівництва орієнтовною площею 0, 1200 га в с. Завбуч
Ужгородського району, Закарпатської області.
2.
Рекомендувати Кирлик Вікторії Михайлівні матеріали проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття
відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання

__________

РІШЕННЯ

ПРОЄКТ

Тур’ї Ремети

№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
індивідуального садівництва
гр. Овсянніковій О. І.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Овсяннікової О. І., враховуючи
висновки постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних
відносин, природокористування, планування території, будівництва, архітектури,
охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська
сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Овсянніковій Оксані Іванівні, жительці *****, дозвіл на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для індивідуального садівництва
орієнтовною
площею 0, 0687 га в с.
Лумшори, урочище „На загорді” Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Рекомендувати Овсянніковій Оксані Іванівні матеріали проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття
відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства
гр. Запісочному С. І.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Запісочного С. І., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Запісочному Сергію Івановичу, жителю *****, дозвіл на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею
0, 0700 га в с. Лумшори.
2. Рекомендувати Запісочному Сергію Івановичу матеріали проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття
відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства
гр. Король Г. І.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Король Г. І., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Король Галині Іванівні, жительці *****, дозвіл на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства орієнтовною площею 0,
1950 га в с. Турички, вул. Центральна, 64, Ужгородського району, Закарпатської
області.
2. Рекомендувати Король Галині Іванівні матеріали проєкту землеустрою
щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого селянського
господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття відповідного
рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства
гр. Легеза Є. М.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Легеза Є. М., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Легеза Євгену Михайловичу, жителю с. *****,
Ужгородського району, Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства орієнтовною площею 2, 0000 га в с.
Тур’я Бистра, урочище „Березини”, Ужгородського району, Закарпатської
області.
2. Рекомендувати Легеза Євгену Михайловичу матеріали проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття
відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства
гр. Мошак М. М.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Мошака М. М., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Мошаку Мар’яну Михайловичу, жителю с. *****,
Ужгородського району, Закарпатської області дозвіл на розробку проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність для ведення
особистого селянського господарства орієнтовною площею 0, 1100 га в с.
Раково, урочище „Загорода” Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Рекомендувати Мошаку Мар’яну Михайловичу матеріали проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття
відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства
гр. Тарановській Д. В.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу
України, розділу Х пункту 24 Перехідних положень Земельного Кодексу
України, розглянувши заяву гр. Тарановської Д. В., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Тарановській Діні Василівні, жительці ***** дозвіл на
розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність
для ведення особистого
селянського господарства орієнтовною площею
2,0000 га за межами населеного пункту, урочище Полонина Руна, на території
Тур’є-Реметівської сільської ради, Ужгородського району, Закарпатської області.
2. Рекомендувати Тарановській Діні Василівні матеріали проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства подати на розгляд чергової сесії для прийняття
відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про надання дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
ведення особистого селянського господарства
гр. Тарановському С. О.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 125, 126 Земельного кодексу
України, розділу Х пункту 24 Перехідних положень Земельного Кодексу
України, розглянувши заяву гр. Тарановського С. О., враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Надати гр. Тарановському Сергію Олександровичу, жителю
*****, дозвіл на розробку проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки у власність для ведення
особистого
селянського господарства
орієнтовною
площею 2, 0000 га за межами населеного пункту, урочище
Полонина Руна, на території Тур’є-Реметівської сільської ради, Ужгородського
району, Закарпатської області.
2. Рекомендувати Тарановському Сергію
Олександровичу матеріали проєкту землеустрою щодо відведення земельної
ділянки для ведення особистого селянського господарства подати на розгляд
чергової сесії для прийняття відповідного рішення.
3. Контроль за виконанням 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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія
VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про відмову у наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для
ведення особистого селянського
господарства гр. Гапак Ю. П.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Гапак Ю. П., врахо-вуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити гр. Гапаку Юрію Петровичу, жителю *****, Ужгородського
району Закарпатської області у наданні дозволу на розроблення проєкту
землеустрою щодо відведення земельної ділянки для ведення особистого
селянського господарства, площею 0,1980 га за адресою
с. Лумшори,
Ужгородського району Закарпатської області у зв’язку з тим, що землі вкриті
лісовими насадженнями, які не відносяться до категорії лісів.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища
та благоустрою.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія
VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про відмову у наданні дозволу на
розробку проекту землеустрою щодо
відведення земельної ділянки для
садівництва гр. Гапаку Ю. П.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Гапака Ю. П., врахо-вуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити гр. Гапаку Юрію Петровичу, жителю с. *****,
Ужгородського району Закарпатської області у наданні дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для індивідуального
садівництва, площею 0,0875 га за адресою с. Лумшори, урочище „На загорді”,
Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що частина
земельної ділянки розташована на землях загального користування (дорога).
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища
та благоустрою.
Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія
VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про відмову у наданні дозволу на розробку
проєкту землеустрою щодо відведення
земельної ділянки у власність для
будівництва і обслуговування житлового
будинку, господарських будівель і споруд
гр. Джум О.М.
Відповідно до вимог пункту 34 статті 26 Закону України „Про місцеве
самоврядування в Україні”, статей 12, 116, 118, 121, 122, 125, 126 Земельного
Кодексу України, розглянувши заяву гр. Джум О.М. враховуючи висновки
постійної депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин,
природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони
пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська
рада
ВИРІШИЛА:
1. Відмовити гр. Джум Олександру Михайловичу, жителю *****
Ужгородського району Закарпатської області у наданні дозволу на розроблення
проєкту землеустрою щодо відведення земельної ділянки для будівництва і
обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд,
орієнтовною площею 0,2000 га за адресою с. Тур’ї Ремети, урочище „Васильчат
поле” Ужгородського району Закарпатської області, у зв’язку з тим, що
Генеральним планом с. Тур’я-Ремета Перечинського району Закарпатської
області передбачено будівництво оздоровчо-рекреаційного комплексу.
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію
сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування
території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища
та благоустрою.

Сільський голова

Надія ДЕВІЦЬКА

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про проведення інвентаризації
земельної ділянки
Відповідно до статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в
Україні”, статей 19, 21, 22, 35, 57 Закону України „Про землеустрій”, статті 21
Закону України „Про Державний земельний кадастр”, статей 12, 79¹ Земельного
кодексу України, Порядку проведення інвентаризації земель, затвердженого
Постановою Кабінету Міністрів України від 23.05.2012 р.
№ 513 „Про
затвердження Порядку проведення інвентаризації земель”, з метою формування
земельних ділянок, визначення їх угідь, встановлення їх кількісних та якісних
характеристик, а також віднесення їх до певних категорій земель, Тур’єРеметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Провести
інвентаризацію земельної ділянки яка розташована в
с. Порошково, урочище „Дамба”, Ужгородського району Закарпатської області.
1.1. Надати виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської
ради дозвіл на розроблення технічної документації із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки для будівництва та обслуговування об’єктів
фізичної культури і спорту, яка розташована в с. Порошково, урочище „Дамба” з
подальшим формуванням даної земельної ділянки.
2. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради замовити
виконання топографо-геодезичних знімань та розроблення вищевказаної
технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації земельної ділянки,
здійснити організаційні заходи щодо державної реєстрації земельної ділянки,
зазначеної у цьому рішенні та подати погоджену, у відповідності до статті 186
Земельного кодексу України, технічну документацію із землеустрою щодо
інвентаризації земельної ділянки на затвердження до Тур’є-Реметівської
сільської ради.

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

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА
Одинадцята (позачергова) сесія VIII скликання
РІШЕННЯ
__________

Тур’ї Ремети

ПРОЄКТ
№ ______

Про погодження проєкту землеустрою
щодо встановлення (зміни) меж населеного
пункту с. Турички Ужгородського району
Закарпатської області
Відповідно до статей 173, 174 Земельного кодексу України, статті 46
Закону України „Про землеустрій”, керуючись статтею 26 Закону України „Про
місцеве самоврядування в Україні”, розглянувши проєкт землеустрою щодо
встановлення (зміни) меж населеного пункту с.Турички Ужгородського району
Закарпатської області, Тур'є-Реметівська сільська рада
ВИРІШИЛА:
1. Погодити проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж
населеного пункту с. Турички Ужгородського району Закарпатської області.
2. Подати проєкт землеустрою щодо встановлення (зміни) меж населеного
пункту с. Турички Ужгородського району Закарпатської області на затвердження
сесії Ужгородської районної ради відповідно до вимог чинного законодавства
України.
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

