
 
 

 

 

 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 158 
 

 

 

Про початок повноважень 

депутата Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського 

району Закарпатської області 

 
Заслухавши інформацію голови Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної виборчої комісії Ужгородського району Бемака Петра 

Васильовича про результати виборів депутатів Тур’є-Реметівської сільської 

ради VIII скликання, керуючись статтею 45, частиною 2 статті 46, частиною 1 

статті 49 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 

2 статті 4, частиною 1 статті 9 Закону України „Про статус депутатів місцевих  

рад”, враховуючи рішення шостої сесії VIII скликання „Про дострокове 

припинення повноважень депутата Тур’є-Реметівської сільської ради Лоскія І. І.”, 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти до відома факт початку повноважень депутата Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області VIII 

скликання Багара Марії Михайлівни. 

2. Видати депутату Тур’є-Реметівської сільської ради VIII скликання 

Багара Марії Михайлівні посвідчення депутата Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

 

 
Голова Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної виборчої комісії Петро БЕМАК 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 159 
 

 

 

Про обрання секретаря 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови Надії 

Девіцької та беручи до уваги інформацію лічильної комісії про підсумки 

таємного голосування по виборах секретаря сільської ради, керуючись 

пунктом 4 частини 1 статті 26, пунктом 4 частини 4 статті 42, частиною 1 

статті 50, статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

Затвердити протокол засідання лічильної комісії “Про результати таємного 

голосування з виборів секретаря Тур’є-Реметівськоїсільської ради”. 

1. Обрати на посаду секретаря Тур’є-Реметівської сільської ради на 

строк повноважень Тур’є-Реметівської сільської ради Багари Марії Михайлівни 

- депутата Тур’є-Реметівської сільської ради, обраного по 1-му виборчому 

округу. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Тур’є- 

Реметівського сільського голову. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 160 
 
 

Про внесення змін до складу 

виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 
Відповідно до пункту 3 частини першої статті 26, статті 51 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести зміни до  складу виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради, вивівши з його складу Едуарда Васильовича Воронича та 

ввівши до його складу Багару Марію Михайлівну – секретаря Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на Тур’є- 

Реметівського сільского голову. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 161 
 

 

Про внесення змін до рішення Тур’є- 

Реметівської сільської ради № 40 від 

30.12.2020року „Про внесення змін до 

рішення Тур’є-Реметівської сільської 

ради № 16 від17.12.2020 року „Про 

затвердження структури виконавчих органів 

Тур’є-Реметівської сільської ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих 

органів на 2021 рік” 

 

 
Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови 

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

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

статтею 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

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

№ 40 від 30.12.2020 року „Про внесення змін до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 16 від 17.12.2020 року „Про затвердження структури 

виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради, загальної чисельності 

апарату ради та її виконавчих органів на 2021 рік”: 

1.1. Вивести із структури господарського відділу посади: начальник 

відділу - одна штатна одиниця та підсобні робітники - 5 штатних одиниць з 

15.07.2021 року; 



1.2. Ввести у структуру господарського відділу посади: завідувач 

господарського відділу - одна штатна одиниця; прибиральник службових 

приміщень - 3 штатні одиниці; електрик - 1 штатна одиниця; водій - 1 штатна 

одиниця з 15.07.2021 року; 

1.3. Вивести із структури відділу соціального захисту населення та 

охорони здоров’я посаду головний спеціаліст-бухгалтер - одна штатна одиниця 

з 15.07.2021року; 

1.4. Ввести у структуру відділу соціального захисту населення та о хорони 

здоров’я посаду спеціаліст II категорії-бухгалтер - одна штатна одиниця з 

15.07.2021року. 

2. Викласти додаток № 1 до рішення Тур’є-Реметівської сільської ради 

№ 40 від 30.12.2020 року „Про внесення змін до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 16 від 17.12.2020 року „Про затвердження структури 

виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради,загальної чисельності 

апарату ради та її виконавчих органів на 2021 рік” у редакції, що додається. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісіюз 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 162 
 

 

 

Про затвердження положення про 

помічника-консультанта депутата 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Відповідно до статті 29-1 Закону України „Про статус депутатів місцевих 

рад” та керуючись пунктом 53 частини 1 статті 26 Закону України „Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити положення про помічника-консультанта депутата Тур’є- 

Реметівської сільської ради та зразок посвідчення (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на депутатську 

комісію з питань законності та правопорядку охорони прав свобод та законних 

інтересів громадян депутатської етики та забезпечення діяльності депутатів. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

14.07.2021 № 162 

 
ПОЛОЖЕННЯ 

про помічника-консультанта депутата Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
1. Загальні  положення 

 
1. Відповідно до пункту 1 статті 291 Закону України «Про статус депутатів місцевих 

рад», депутат сільської ради може мати до п'яти помічників-консультантів, які 

працюють на громадських засадах. 

2. Правовий статус і умови діяльності помічника-консультанта депутата сільської 

ради визначаються Законом України «Про статус депутатів місцевих рад» та  

прийнятим відповідно до нього Положенням про помічника-консультанта 

депутата Тур’є-Реметівської сільської ради (надалі – Положення). 

3. Помічником-консультантом депутата сільської ради може бути лише громадянин 

України, який має загальну середню освіту і вільно володіє державною мовою. 

4. Персональний підбір кандидатур  на посаду помічника-консультанта, організацію 

їх роботи та розподіл обов'язків між ними здійснює особисто депутат сільської 

ради, який несе відповідальність щодо правомірності своїх рішень. 

5. Помічник-консультант депутата сільської ради у своїй роботі керується 

Конституцією України, законодавством України, а також цим Положенням. 

 
2. Права помічника-консультанта депутата сільської ради 

 
Помічник-консультант депутата сільської ради має право: 

- перебувати у приміщеннях сільської ради при пред'явленні посвідчення 

помічника-консультанта, дотримуючись встановленого порядку; 

- одержувати надіслану на ім'я депутата сільської ради поштову й телеграфну 

кореспонденцію, відправляти її за дорученням депутата сільської ради; 

- за дорученням депутата сільської ради брати участь в організації вивчення 

громадської думки, потреб територіальної громади, інформувати про них депутата 

сільської ради та вносити пропозиції щодо шляхів їх вирішення; 

- за письмовим зверненням депутата сільської ради та згодою посадових осіб  

сільської ради користуватися копіювально-розмножувальною та обчислювальною 

технікою. 

- одержувати за письмовим зверненням депутата сільської ради в органах 

виконавчої влади, органах місцевого самоврядування, об'єднаннях громадян, 

підприємствах, установах і організаціях різних форм власності у встановленому 



порядку необхідні депутату сільської ради для здійснення його депутатських 

повноважень документи, інформаційні та довідкові матеріали. 

 
3. Обов’язки помічника-консультанта  депутата сільської ради 

 
Помічник-консультант депутата сільської ради зобов'язаний: 

- дотримуватися вимог Конституції України, законодавства України, а також 

цього Положення; 

- при виконанні своїх обов'язків не допускати дій, що можуть негативно 

впливати на виконання повноважень депутата сільської ради, утримуватися від заяв 

та вчинків, що компрометують його; 

- дотримуватися високої культури спілкування з посадовими особами і 

громадянами, працівниками виконавчого апарату сільської ради, органів виконавчої 

влади, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ, організацій та 

об'єднань громадян; 

- за дорученням депутата сільської ради вивчати питання, необхідні для 

здійснення його депутатських повноважень, готувати по них відповідні матеріали; 

- допомагати депутату сільської ради в організації проведення звітів і 

зустрічей із виборцями; 

- допомагати депутату сільської ради в розгляді надісланих на його ім'я 

поштою або поданих на особистому прийомі виборцями пропозицій, заяв і скарг 

громадян та вирішенні порушених у них питань; 

- виконувати доручення депутата сільської ради у взаємовідносинах із 

виборцями, органами виконавчої влади, органами місцевого самоврядування, 

об'єднаннями громадян, засобами масової інформації, підприємствами, установами, 

організаціями; 

- забезпечувати збереження документів, що надходять на ім'я депутата 

сільської ради, контролювати надходження відповідей на депутатське звернення, 

депутатський запит і депутатське запитання; 

- надавати депутату сільської ради організаційно-технічну та іншу необхідну 

допомогу при здійсненні ним депутатських повноважень. 

 
4. Виникнення та припинення повноважень  помічника-консультанта депутата 

сільської ради 

 
1. Підставою для зарахування на посаду та видачі посвідчення помічника - 

консультанта депутата сільської ради є письмове подання депутата сільської ради 

голові сільської ради, в якому зазначаються: прізвище, ім'я, по батькові кандидата, 

освіта, дата народження, місце роботи, посада, домашня адреса, контактний 



телефон, дата зарахування. 

До письмового подання додаються: заява особи, яку внесено у подання, про згоду 

виконувати повноваження помічника-консультанта депутата сільської ради на 

громадських засадах, дві фотокартки 40 х 30 мм, копія документа про освіту. 

2. На посаді помічника-консультанта не можуть перебувати особи, визнані 

судом недієздатними. 

3. Припинення виконання обов’язків помічника-консультанта депутата 

сільської ради відбувається: 

- у разі припинення, у тому числі дострокового, повноважень депутата 

сільської ради з дати їх припинення; 

- за письмовим поданням депутата сільської ради; 

- за особистою письмовою заявою помічника-консультанта депутата сільської 

ради; 

- у разі визнання судом недієздатною особи, яка працює помічником – 

консультантом депутата сільської ради. 

 
5. Посвідчення помічника-консультанта депутата сільської ради 

 
1. Помічнику-консультанту депутата сільської ради видається посвідчення, в 

якому зазначено номер посвідчення, назва сільської ради, прізвище депутата 

сільської ради, номер його виборчого округу, а також те, що помічник-консультант 

депутата сільської ради працює на громадських засадах. 

2. Посвідчення видається сільською радою на підставі розпорядження голови 

сільської ради. 

3. Посвідчення помічника-консультанта депутата Тур’є-Реметівської сільської ради 

має вигляд ламінованої картки блакитного кольору, розміром 110 x70 мм. Вгорі, по 

центру, розміщується зображення герба України. Зліва розміщується фотокартка 

помічника-консультанта розміром 30 x 40 мм. Справа від фотокартки міститься 

такий текст: 

 
«Тур’є-Реметівська сільська рада» 

Посвідчення №   

(Прізвище, ім’я, по батькові) 

 
помічник-консультант на громадських засадах 

депутата Тур’є-Реметівської сільської ради скликання 

виборчий округ №   
 

(Прізвище, ім’я, по батькові депутата сільської ради) 



Сільський голова П.І.Б.» 

(Підпис) 

 
У незаповнені рядки тексту окремо вписуються: номер посвідчення, прізвище, 

ім’я, по батькові помічника-консультанта депутата сільської ради, номер скликання 

сільської ради, номер виборчого округу в якому було обрано депутата сільської 

ради, прізвище ім’я, по батькові депутата сільської ради, підпис сільського голови. 

Фотокартка помічника-консультанта депутата сільської ради та підпис голови 

сільської ради засвідчуються печаткою сільської ради. 

4. Посвідчення помічника-консультанта депутата сільської ради вважається 

недійсним і підлягає поверненню до сільської ради по закінченню повноважень 

депутата сільської ради або за його письмовим поданням або за особистою заявою 

помічника-консультанта депутата сільської ради. 

5. У разі надання депутатом сільської ради подання щодо оформлення 

помічника-консультанта замість іншого, виконання обов’язків якого припинено, до 

сільської ради разом із поданням повертається недійсне посвідчення помічника- 

консультанта депутата сільської ради. У випадку втрати посвідчення помічника- 

консультанта, до подання додається копія повідомлення у друкованих засобах 

масової інформації про втрату посвідчення. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 163 
 

 

Про початок реорганізації виконавчих 

комітетів Вільшинківської, 

Порошківської, Турицької, 

Тур’я Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, 

Тур’я-Полянської сільських рад 

Перечинського району Закарпатської 

області шляхом приєднання 

до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району 

Закарпатської області 

 

Відповідно до пункту 61 розділу V „Прикінцеві та перехідні положення” 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, статей 104, 105, 107 

Цивільного кодексу України, Закону України „Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань”, 

Закону України „Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні”, 

частини 4 статті 31 Закону України „Про Національний архівний фонд та 

архівні установи”, Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000 р. № 419, пункту 7 

Розділу І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, 

затвердженого наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879, 

Правил організації діловодства та архівного зберігання документів у 

державних органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в 

установах і організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України 

від 18.06.2015 р. № 1000/5, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020 р. № 712-р „Про визначення адміністративних центрів та затвер- 

дження територій територіальних громад Закарпатської області”, враховуючи 

рекомендації постійної комісії сільської ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 



ВИРІШИЛА: 
 

 
рад: 

1. Розпочати процедуру реорганізації виконавчих комітетів сільських 

 
1.1. Виконавчий комітет Вільшинківської сільської ради (ЄДРПОУ 

26528129), місцезнаходження: с. Вільшинки, буд. 73 Перечинського району 

Закарпатської області шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області 

(ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд.1, с.Тур’ї Ремети 

Ужгородського району Закарпатської області. 

 

1.2. Виконавчий комітет Порошківської сільської ради (ЄДРПОУ 

26528098), місце знаходження: вул. Центральна, буд. 74, с. Порошково 

Перечинського району, Закарпатської області шляхом приєднання до 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. 

Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 
 

1.3. Виконавчий комітет Турицької сільської ради (ЄДРПОУ 26527555), 

місцезнаходження: вул. Центральна, буд. 98, с. Туриця Перечинського району 

Закарпатської області шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської області 

(ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети 

Ужгородського району Закарпатської області. 

 

1.4. Виконавчий комітет Тур’я Бистрянської сільської ради (ЄДРПОУ 

26527578), місцезнаходження: вул. Духновича, буд.64, с. Тур’я Бистра 

Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання до 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. 

Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

 

1.5. Виконавчий комітет Тур’я-Пасіцької сільської ради Перечинського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 26527561), місцезнаходження: вул. 

Тур’янська, буд.33, с.Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської 

області шляхом приєднання до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області (ЄДРПОУ 

04351280), місцезнаходження: вул. Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгород- 

ського району Закарпатської області. 



1.6. Виконавчий комітет Тур’я-Полянської сільської ради (ЄДРПОУ 

26528649), місцезнаходження вул. Зелена, буд.54, с. Тур’я-Поляна 

Перечинського району Закарпатської області шляхом приєднання до 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського 

району Закарпатської області (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул. 

Тканка, буд.1, с. Тур’ї Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

2. Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області є правонаступником всього 

майна, прав та обов’язків виконавчого комітету Вільшинківської сільської 

ради, виконавчого комітету Порошківської сільської ради, виконавчого 

комітету Турицької сільської ради, виконавчого комітету Тур’я Бистрянської 

сільської ради, виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської ради, 

виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради. 

3. Утворити Комісію з реорганізації виконавчого комітету 

Вільшинківської сільської ради, виконавчого комітету Порошківської 

сільської ради, виконавчого комітету Турицької сільської ради, виконавчого 

комітету Тур’я Бистрянської сільської ради, виконавчого комітету Тур’я- 

Пасіцької сільської ради, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської 

ради (далі - Комісія з реорганізації) в складі: 

Голова Комісії 
 

ДЕВІЦЬКА Надія Павлівна 
(ІПН - 2277108427) 

Тур’є-Реметівський сільський голова 

 
Заступник голови комісії 

 

КОРЯК Марія Федорівна 

(ІПН -2194404507) 

головний бухгалтер, начальник 

відділу бухгалтерського обліку та 

звітності Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
 

Члени комісії: 
 
 

КМЕТИЧ Іван Іванович староста сіл Тур’я Бистра, Свалявка 

(ІПН - 2741306998 



ПЛОВАЙКО Владислав 

Михайлович (ІПН- 2328603097 ) 

староста сіл Турички, Лумшори, 

Лікіцари, Липовець 

ФРАЙТИК Мар’яна Іванівна 

(ІПН - 2608522044) 

староста села Туриця 

ЦВІК Йосип Іванович 

(ІПН - 2060303034) 

староста сіл Порошково, Мокра, 

Маюрки 

ЦУБИНА Іван Іванович 

(ІПН- 2432905510) 

староста села Вільшинки 

ШИКУЛА Юрій Михайлович 

(ІПН - 3006122613) 

староста сіл Тур’я Пасіка, Раково, 

Завбуч 

ЮСИБА Іван Михайлович 

(ІПН - 2426405553) 

староста сіл Тур’я Поляна, 

Полянська Гута 
 

 

4. Місцезнаходження Комісії з реорганізації: вул. Тканка, буд.1, с. Тур’ї  

Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

5. Покласти на Комісію з реорганізації повноваження щодо здійснення 

повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 

грошових коштів та розрахунків виконавчого комітету Вільшинківської 

сільської ради, виконавчого комітету Порошківської сільської ради, 

виконавчого комітету Турицької сільської ради, виконавчого комітету Тур’я 

Бистрянської сільської ради, виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської 

ради, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради з перевіркою їх 

фактичної наявності та документального підтвердження. 

6. З метою своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та 

зобов’язань виконавчого комітету Вільшинківської сільської ради, 

виконавчого комітету Порошківської сільської ради, виконавчого комітету 

Турицької сільської ради, виконавчого комітету Тур’я Бистрянської сільської 

ради, виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської ради, виконавчого 

комітету Тур’я-Полянської сільської ради надати право Тур’є-Реметівському 

сільському голові здійснювати без погодження з виконавчим комітетом Тур’є - 

Реметівської сільської ради заміну персонального складу Комісії з 



реорганізації виконавчих комітетів сільських рад у випадку тимчасової 

непрацездатності когось із членів комісії. 

7. Затвердити форму передавального акту (додається). Комісії з 

реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

8. Комісії з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності виконавчого комітету Вільшинківської 

сільської ради, виконавчого комітету Турицької сільської ради, виконавчого 

комітету Порошківської сільської ради, виконавчого комітету Тур’я 

Бистрянської сільської ради, виконавчого комітету Тур’я-Пасіцької сільської 

ради, виконавчого комітету Тур’я-Полянської сільської ради станом на 

01.12.2020 р. у порядку, передбаченому законодавством та передати їх 

виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

9. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову затвердити від 

імені виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради акти приймання- 

передачі документів, що нагромадилися під час діяльності виконавчого 

комітету Вільшинківської сільської ради, виконавчого комітету Порошківської 

сільської ради, виконавчого комітету Турицької сільської ради, виконавчого комітету 

Тур’я Бистрянської сільської ради, виконавчого комітет Тур’я-Пасіцької 

сільської ради, виконавчого комітету Тур’я- Полянської сільської ради станом 

на 01.12.2020 р. 

10. Керуючому справами виконавчого комітету (секретарю) сільської 

ради Бігану М. М. подати Тур’є-Реметівському сільському голові пропозиції 

щодо порядку подальшого зберігання та використання документів виконавчих 

комітетів сільських рад, що реорганізовуються шляхом приєднання до 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради (незавершених в 

діловодстві та не зданих в архів). 

11. Тур’є-Реметівському сільському голові та виконавчому комітету 

сільської ради забезпечити своєчасне та повне прийняття активів та 

зобов’язань виконавчих комітетів рад, що реорганізовуються. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з питань  

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

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення сесії сільської ради 

14.07.2021 № 163 
 

ЗРАЗОК 

 

 
ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

 
 

с. Тур’ї Ремети « » 20 р. 
 

 

 

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації, створеної 

рішенням сільської ради від № , у складі: 
 

Голови комісії:  _   

Членів комісії: _ _ 

 

 

Керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, п. 61 

Розділу V «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного кодексу 

України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних осіб та 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», ст. 2 Закону України 

«Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні», склали цей акт про 

наступне: 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради (ЄДРПОУ 04351280), 

місцезнаходження: вул. Тканка, буд. 1, с.Тур’ї Ремети Ужгородського району 

Закарпатської області внаслідок реорганізації виконавчого комітету _    

сільської ради (ЄДРПОУ   _), місцезнаходження: с. _, № 

Перечинського району, Закарпатської області шляхом приєднання до виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради є правонаступником майна, активів та 

зобов’язань виконавчого комітету   сільської ради, а саме: 
 

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – грн., у тому числі: 
 

- основні засоби – грн.; 
 

- інші необоротні матеріальні активи – грн.; 
 

1.2. Виробничі запаси – грн.; 
 

1.3. Грошових коштів – грн.; 



1.4. Дебіторської заборгованості – грн., у тому числі: 
 

- перед бюджетом – грн.; 
 

- з оплати праці – грн.; 
 

1.5. Кредиторської заборгованості – грн., у тому числі: 
 

- перед бюджетом – грн.; 
 

- з оплати праці – грн.; 
 

Разом   із   майном   виконавчого   комітету сільської ради 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради приймає документи, що 

підтверджують право власності (володіння, користування, розпорядження) на 

об’єкти основних засобів та документів, які підтверджують право власності або 

користування земельними ділянками. 
 

Додатки до передавального акту: на аркушах. 

Усього: _ аркушів. 
 

Комісія з реорганізації 

 
Голова    
комісії: 

 

Заступник 

голови    

комісії 

 

(підпис) 
 

 

(ПІБ) 

Члени комісії:     
(підпис) 

 
 

 

(ПІБ) 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 164 
 

 

Про внесення змін до плану 

діяльності з підготовки проєктів 

регуляторних актів на 2021 рік 

 
 

З метою впорядкування діяльності з підготовки проектів регуляторних 

актів відповідно до статті 7 Закону України „Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності”, статтями 25, 59 

Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи 

рекомендації постійної комісії ради з питань прав людини, законності, 

депутатської діяльності, етики та регламенту, Тур’є-Реметівська сільськарада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни до Плану діяльності з підготовки проєктів регуляторних 

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

17.12.2020 року № 21 „Про затвердження Плану діяльності з підготовки 

проектів регуляторних актів на 2021 рік”, виклавши його в новій редакції 

(додається). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

регламенту. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

2. Керівникам виконавчих органів сільської ради, відповідальним за 

розробку проєктів регуляторних актів забезпечити виконання плану 

діяльності  з підготовки проектів  регуляторних актів  на 2021 рік з 

урахуванням змін. 



 

 

 
 

ПЛАН 

Додаток 

до рішення сесії сільської ради 

 

 

 

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

№ 

з/п 

Вид 

доку- 

мента 

Назва проєкту 

регуляторного акту 

Цілі прийняття 

регуляторного акту 

Стро- 

ки 

підго- 

товки 

Підрозділ 

відповідаль- 

ний за 

розробку 

Примітки (спосіб 

оприлюднення, 

суб’єкт ініціативи, 

внесення змін до 

плану, тощо) 

1. Проєкт 

рішення 

сіль- 

ської 

ради 

Про встановлення місцевих 

податків і зборів натериторії 

Тур’є-Реметів- ської 

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 

півріч- 

чя 

2021 р. 

Фінансовий 

відділ, відділ 

бухгалтерсько 

го обліку та 

фінансової 

звітності 

Шляхом публікації 

на офіційному веб- 

сайті  Тур’є - 

Реметівської 

сільської ради 



2. Проєкт 

рішення 

сіль- 

ської 

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 

Друге 

півріч- 

чя 

Відділ 
житлово- 

комунального 

господарства, 
транспорту та 

Шляхом публікації 

на офіційному веб- 

сайті Тур’є- 

Реметівської 



 

 

 ради  територіальної громади та 

визначення порядку 

надання дозволів на 

розміщення такої реклами 

2021 р. благоустрою сільської ради 

3. Проєкт 

рішення 

сіль- 

ської 

ради 

Про затвердження 

Положення про порядок 

передачі в оренду майна, що 

належить до комунальної 

власності  Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Врегулювання орендних 

відносин, процедури 

надання в оренду майна 

комунальної власності, 

забезпечення прозорих і 

об’єктивних ставок за 

використання майна 

Друге 

півріч- 

чя 

2021 р. 

Відділ 
житлово- 

комунального 

господарства, 

транспорту та 

благоустрою 

Шляхом публікації 

на офіційному веб- 

сайті  Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради 

4 Проєкт 

рішення 

сіль- 

ської 

ради 

Про затвердження методики 

розрахунку і порядку 

використання плати за 

оренду майна, що належить 

до комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

Підвищення прозорості і 

відкритості процедури 

розрахунку плати заоренду 

комунального 

майна,   встановлення 

економічно-обрунтованих 

орендних      ставок, 

удосконалення  правового 

регулювання відносин між 

власником комунального 

майна та   суб’єктами 

господарювання 

Друге 

півріч- 

чя 

2021 р. 

Відділ 

земельних 

відносин та 

екології, 

фінансовий 

відділ 

Шляхом публікації 

на офіційному веб- 

сайті  Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради 



 

 

5. Проєкт 

рішення 

сіль- 

ської 

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’є- 

Реметівської сільської ради 

Друге 

півріч- 

чя 

2021 р. 

Відділ 
житлово- 

комунального 

господарства, 

транспорту та 

благоустрою 

Шляхом публікації 

на офіційному веб- 

сайті  Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради 

6. Проєкт 

рішення 

сіль- 

ської 

ради 

Про затвердження 

Положення про Порядок 

встановлення та демонтажу 

пам’ятних  знаків, 

меморіальних   та 

інформаційних дощок на 

території Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Визначення та дотримання 

загальних вимог порядку 

встановлення та демонтажу 

пам’ятних знаків, 

меморіальних   та 

інформаційних дощок на 

території  Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Друге 

півріч- 

чя 

2021 р. 

Відділ 
житлово- 

комунального 

господарства, 

транспорту та 

благоустрою 

Шляхом публікації 

на офіційному веб- 

сайті  Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 165 
 
 

Про затвердження Програми 

природоохоронних та екологічних 

заходів на території Тур'є-Реметівської 

сільської ради на 2021 - 2023 роки 

 

Відповідно до законів України „Про охорону навколишньогоприродного 

середовища”, „Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики 

України на період до 2030 року”, Постанови Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 1996 року №1147 „Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів”, керуючись пунктом 22 частини 1 

статті 26 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, враховуючи  

пропозиції постійної комісії з питань земельних відносин, природо- 

користування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам'яток, історичного середовища та благоустрою, Тур'є-Реметівськасільська 

рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму природоохоронних та екологічних заходів на 

території Тур'є-Реметівської сільської ради на 2021 - 2023 роки (далі – 

Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради забезпечити фінансування 

заходів,передбачених Програмою в межах наявних фінансових ресурсів. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 165 

 

 

Програма природоохоронних та екологічних заходів на території 

Тур’є-Реметівської сільсько їради на 2021 – 2023 роки 

1. Загальна частина 

Програма природоохоронних та екологічних заходів на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 2021 – 2023 роки (далі – Програма)спрямована 

на реалізацію державної та територіальної політики щодо забезпечення 

конституційного права людини на безпечне довкілля та виконання обов’язків 

щодо охорони, раціонального використання та відтворення природних 

ресурсів. 

Забезпечення екологічної стабільності, охорона навколишнього 

природного середовища, поліпшення умов проживання населення є складовою 

частиною екологічного і соціального розвитку громади. 

Програму розроблено з урахуванням Закону України „Про охорону 

навколишнього природного середовища”, „Про основні засади (стратегію) 

державної екологічної політики України на період до 2030 року”, Постанови 

Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 (зі змінами) 

„Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів”, Закону України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”. 

Розроблення Програми обумовлено існуванням екологічних проблем, які 

потребують вирішення або зменшення їх негативного вплив на навколишнє 

природнє середовище. 

2. Мета та основні завдання Програми: 

Мета програми – проведення ефективної і цілеспрямованої діяльності 

організації і координації заходів щодо охорони навколишнього природного 

середовища, забезпечення екологічної безпеки, раціонального використання і 

відтворення природних ресурсів на перспективу. Програма покликана 

визначити стратегічні напрямки для покращення екологічної ситуації довкілля 

та розробити підходи і механізми розв’язання екологічних проблем населених 

пунктів Тур'є-Реметівської сільської ради. Основними завданнямє: 

а) пріоритетність вимог екологічної безпеки, обов’язковістьдодержання 

екологічних стандартів, нормативів та лімітів використання природних 

ресурсів при здійсненні господарської, управлінської та іншоїдіяльності; 



б) гарантування екологічно безпечного середовища для життя і здоров’я  

людей; 

в) запобіжний характер заходів щодо охорони навколишнього 

природного середовища; 

г) збереження просторової та видової різноманітності і цілісності 

природних об’єктів та комплексів; 

д) обов’язковість екологічної експертизи; 

е) гласність і демократизм при прийнятті рішень,  реалізація яких впливає на 

стан навколишнього природного середовища, формування у населення 

екологічного світогляду; 

є) науково-обґрунтоване нормування впливу господарської та іншої 

діяльності на навколишнє природне середовище; 

ж) безоплатність загального та платність спеціального використання 

природних ресурсів для господарської діяльності; 

з) поєднання заходів стимулювання і відповідальності у справі охорони 

навколишнього природного середовища. 

3. Фінансове  забезпечення Програми: 

Виділення коштів на виконання заходів з реалізації Програми 

передбачається під час розробки та затвердження проєктів сільськогобюджету 

та програм соціально-економічного та культурного розвитку населених 

пунктів сільської ради. Заходами з реалізації Програми передбачається 

фінансування основної їх частини з спеціального фонду місцевого бюджету. 

Можлива також фінансова підтримка реалізації програми в рамках 

міжнародної технічної допомоги, з боку міжнародних і вітчизняних фінансово - 

кредитних установ, позабюджетних фондів підприємств, організацій, 

громадських організацій, рекламодавців, спонсорів,зацікавлених в соціально- 

економічному розвитку населених пунктів Тур'є- Реметівської сільської ради. 

4. Основні напрямки реалізації Програми: 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

- забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, зберігання, 

оброблення, утилізації, видалення, знешкодження і захоронення відходів; 

- заходи з озеленення сіл; 

- проведення робіт з очищення водних ресурсів; організація 

виробництва та застосування матеріалів, використання методів та 

впровадження технологій, що забезпечують запобігання виникненню, 



зниження рівня впливу чи усунення факторів забруднення атмосферного 

повітря; 

- проведення робіт з інвентаризації джерел забруднення навколишнього 

природного середовища; 

- охорона і раціональне використання земель. 

1. Етапи виконання 

Програму передбачається виконувати протягом 2021-2023років 

відповідно до заходів, наведених у Програмі, які відповідним рішенням сесії 

можуть змінюватися та доповнюватися. 

2. Контроль за виконанням заходів Програми: 

Відповідальність за організацію виконання заходів програми 

покладається на постійну комісію сільської ради з питань земельнихвідносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам'яток, історичного середовища та благоустрою. Контроль за 

використанням коштів спрямованих на забезпечення виконання Програми, 

здійснюються у порядку встановленомузаконодавством. 

3. Очікувані результати Програми: 

Виконання Програми дасть змогу вирішити частину актуальних 

проблем, які за багато років накопичились в цій галузі, та значно покращити 

екологічну ситуацію в населених пунктах Тур'є-Реметівської сільської ради, 

вчасності, підвищення ефективності очищення сіл, озеленення сіл, охорона 

зелених насаджень, охорона водних ресурсів. 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

 
 

ЗАХОДИ 

Додаток 1 

до Програми 

 

 

 

Програми „Природоохоронні та екологічнізаходина території 

Тур'є-Реметівської сільськоїради на 2021-2023роки” 

 

 
 

 

 

№ 

з/п 

 

 
 

Перелік заходів 

програми 

 
 

Термін 

вико- 

нання 

Джерело 

та обсяг 

фінансу- 

вання, 

тис.грн. 

 

 

Відповідальні 

виконавці 

 

Очікувані 

результати, 

ефективність 

впровадження 

1 
 

Охорона і раціональне використання водних ресурсів 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

1.1 

Заходи щодо 

відновлення 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
2021- 

2023 

 

 

 

 

 

 

 
 

місцевий 

бюджет 

30,0 

 

 

 

 

 

 

 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

 

підтримання  

сприятливого Покращення 

гідрологічного режиму екологічного 

та санітарного стану стану водних 

річок, а також заходи для об’єктів 

боротьби з шкідливою 

дією вод (винесення 

водоохоронних зон в 

натуру, упорядкування 

джерел, очищення русел 

сільської ради 

від дерев, що потрапили  

до них внаслідок  

проходження повеней,  

будівництво  

протиповеневих  

водосховищ і дамб,  

тощо)  



 

1.2 

 
Санітарна очистка 

прибережних смуг річок 

 
2021- 

2023 

місцевий 

бюджет 

25,0 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

 

2. Охорона і раціональне використання природних 

рослинних ресурсів 

 

 

2.1 

Ліквідація наслідків 

буреломів, сніголамів 

вітровалів 

 
2021- 

2023 

місцевий 

бюджет 

30,0 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

 
Покращення 

екологічного 

стану територій 

населених 

пунктів 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

 

2.2 

 
Ліквідація аварійних 

фактурних дерев та 

сухостою, кронування 

дерев, боротьба з 

бур’янами та амброзією, 

придбання обладнаня 

 
2021- 

2023 

місцевий 

бюджет 

30,0 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

3. 
 

Озеленення території 

 

      

Покращення 

благоустрою 

територій 

населених 

пунктів 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

 

 
Покращення 

екологічного 

стану територій 

населених 

пунктів Тур'є- 

 

 

3.1 

Придбання  посадкового 

матеріалу,   саджанці 

дерев і квітів, розбивк 

клумб,    висадка 

квітників, кущів, дере 

газонів 

 

 
2021- 

2023 

місцевий 

бюджет 

5,0 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

 
3.2 

Утримання зелених 

насаджень (агротехнічн 

заходи) 

 

2021- 

2023 

місцевий 

бюджет 

- 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 



    сільської ради Реметівської 

сільської ради 

   

 

 
2021- 

2023 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 
 

2021- 

2023 

 

місцевий 

  
Покращення 

 Проведення заходів бюджет  екологічного 

 озеленення  територі 

об’єктів благоустрою 
25,0 

 стану територій 

населених 

 

3.3 

установ та організацій 

сільської ради 

  пунктів Тур'є- 

Реметівської 

    сільської ради 

     
Покращення 

    благоустрою 

    територій 

    населених 

   Установи та пунктів Тур'є- 

   організації Реметівської 

   сільської ради сільської ради 

    Мінімізація 

    негативного 

    впливу на 

    довкілля, 

    зменшення 

    викидів 

3.4 Розробка Схеми 

санітарного очищенн 

населених пунктів Тур'є 

Реметівської сільсько 

ради 

 

місцевий 

бюджет 

50,0 

 шкідливих 

речовин в 

атмосферне 

повітря, 

припинення 

забруднення 

    підземних вод 

    та грунтів 

4 Раціональне використання, зберігання побутових 

відходів та відходів виробництва 



 
 

4.1 

Придбання баків, 

контейнерів для 

роздільного збиранн 

твердих побутових 

відходів, сміттєвих урн 

 
2021- 

2023 

місцевий 

бюджет 

50,0 

  
Реалізація 

державної 

політики 

поводження з 

твердими 

побутовими 

відходами, яка 

спрямована на 

підвищення 

ресурсозбере- 

ження, 

зменшення 

шкідливого 

впливу відходів 

на навколишнє 

природне 

середовище і 

здоров’я людей 

 
4.2 

Облаштування 

контейнерних 

майданчиків з твердим 

покриттям 

 

2021- 

2023 

місцевий 

бюджет 

25,0 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 

 
 

 

 
4.3 

 
Виявлення та ліквідація 

несанкціонованих 

стихійних звалищ, вивіз 

твердих  побутових 

відходів з  території 

населених    пунктів 

сільської ради 

 
 

 

2021- 

2023 

 
 

місцевий 

бюджет 

35,0 

сільської ради 

5 Охорона і раціональне використання земель 

5.1 Будівництво, 

розширення та 

реконструкція 

протиерозійних, 

гідротехнічних 

протикарстових, 

берегозакріплювальних, 

протизсувних, 

протиобвальних, 

протилавинних  і 

протиселевих споруд, а 

також   проведення 

заходів з захисту від 

підтоплення    і 

затоплення, направлених 

на запобігання розвитку 

небезпечних геологічних 

2021- 

2023 

місцевий 

бюджет 

30,0 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

 

 

 
Реалізація 

державної 

програми 

охорони та 

раціонального 

використання 

земель 



 процесів, усуненню або 

зниженню до 

допустимого рівня ї 

негативного впливу н 

території і об'єкти. 

    

 

5.2 
Рекультивація 

порушених земель на 

території  місць 

видалення твердих 

побутових відходів 

(сміттєзвалищ) 

 

 

2021- 

2023 

 

місцевий 

бюджет 

40,0 

 

Виконком 

Тур'є- 

Реметівської 

сільської ради 

6 Екологічна освіта, інформаційне забезпечення, організаційно-масові 

заходи 

    Виконком Формування 

екологічного 

світогляду 

молоді, 

покращенню 

екологічного 

стану в громаді 

 Організація та   сільської 

 
6.1 

проведення в навчальни 

закладах сільської ради 

занять з питань 

поводження з 

побутовими відходами 

х 
2021- 

2023 

 
- 

ради, відділ 

освіти, молоді 

та спорту, 

директори 

закладів освіти 

     Формування 

екологічного 

 

 

6.2 

Проведення  освітньої 

роботи з питань охорони 

навколишнього 

природного середовища 

через засоби  масової 

інформації 

 

 
2021- 

2023 

 
 

місцевий 

бюджет 

 
 

Виконком 

сільської ради 

світогляду, 

підвищення 

екологічної 

освіти та 

культури 

громадян, 

оздоровлення 

     довкілля 



 
 

 
6.3 

 
Проведення семінарів, 

дитячих  художніх 

виставок на 

природоохоронну 

тематику 

 

 
2021- 

2023 

 
 

 
- 

Виконком 

сільської 

ради, відділ 

освіти, молоді 

та спорту, 

директори 

закладів освіти 

Екологічне 

виховання учнів, 

пропаганда 

екологічно 

безпечного 

способу життя 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до Програми 

 

Ресурсне забезпечення Програми 
 

 
 

Обсяг 

коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

програми 

Етапи виконання програми Усього витрат на 

виконання програми 

тис.грн 

 
Орієнтовані обсяги 

фінансування 

(вартість), тис.грн, 

у тому числі; 

I II III 

2021 2022 2023 2021-2023 

Обсяг 

ресурсів, 

усього, у 

тому числі: 

250,0 65,0 60,0 375,0 

Місцевий 

Бюджет 

250,0 65,0 60,0 375,0 

Кошти інших 

джерел 

фінансування 

 

0 

 

0 

 

0 

 

0 



ПАСПОРТ 

Програми «Природоохоронні та екологічні заходи на 

території Тур'є-Реметівської сільської ради 

на 2021-2023 роки» 
 

 

1 Ініціатор розроблення програми Тур'є-Реметівська сільська рада 

2 Дата, номер і назва розпорядчого 

документа органу виконавчої 

влади про розроблення програми 

КонституціяУкраїни, ЗакониУкраїни 
«Про охорону навколишнього 

природного середовища», «Про 

основні засади (стратегію) державної 

екологічної політики України на 

період до 2030 року», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», постанова 

Кабінету Міністрів України від 17 

вересня 1996 року №1147 іззмінами та 

доповненнями «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать 

до природоохороннихзаходів» 

3 Розробник програми Відділ житлового-комунального 

господарства,  транспорту та 
благоустрою сільської ради 

4 Відповідальний виконавець 
програми 

Виконавчий комітет Тур'є- 
Реметівської сільської ради 

5 Учасники програми Тур'є-Реметівська сільська рада, 
залучені організації та підприємства 

6 Термін реалізації програми 2021-2023рр. 

7 Перелік місцевих бюджетів, які 

будуть участь у виконанні 

програми 

Сільський бюджет 

8 Загальний орієнтовний обсяг 

фінансових ресурсів, необхідний 

для реалізації програми, всього 

375,0 тис.грн. 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 166 
 

 

Про затвердження Програми 

відпочинку та оздоровлення 

дітей на період до 2023 року 

 
З метою удосконалення організації повноцінного відпочинку та 

оздоровлення дітей, а також стимулювання діяльності дитячих оздоровчих 

закладів, відповідно до Закону України „Про оздоровлення та відпочинок 

дітей”, керуючись статтею 26 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму відпочинку та оздоровлення дітей на період до  

2023 року (далі - Програма), що додається. 

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

(Цапик В. Й.) забезпечити організаційне виконання заходів Програми. 

3. Фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської ради (Левко О. 

В.) при формуванні сільського бюджету на відповідний період передбачати 

кошти на реалізацію заходів Програми, виходячи з реальних можливостей 

бюджету. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію  

Тур’є-Реметівської сільської ради з гуманітарних питань та постійнукомісію 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до проєкту рішення сьомої сесії восьмого скликання 

Тур’є-Реметівської сільської ради від 

14.07.2021 року 

«Про затвердження 

Програми відпочинку та оздоровлення дітей 

на 

період до 2023 року» 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2023 року 



ПРОГРАМА 

 
відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2023 року 

 

 

ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 
 
 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Розробник Програми Відділ освіти, молоді та спорту 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ освіти, молоді та спорту 

4. Учасники програми Відділи Тур’є-Реметівської сільської 

ради: фінансовий; освіти, молоді та 

спорту; соціального захисту населення 

та охорони здоров’я 

5. Терміни реалізації програми Протягом 2021-2023 років 

6. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації програми, усього 

 
450,0 тис.грн. 

7. Основні джерела фінансування 

Програми 

Сільський бюджет 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

 14.07.2021 № 166 
 

1. Загальні  положення 

Затвердження Програми відпочинку та оздоровлення дітей Тур’є- 

Реметівської сільської ради на період до 2023 року (далі – Програма) зумовлена 

необхідністю реалізації сучасної державної політики в галузі оздоровлення 

дітей, спрямованої на забезпечення сприятливих умов для всебічного розвитку 

дітей та молоді. 

Одним із найважливіших завдань у сфері соціального захисту дітей є 

охоплення організованими формами оздоровлення дітей, що потребують 

особливої соціальної уваги та підтримки. 

Упродовж останніх років за медичними показниками зберігається 

тенденція до погіршення стану здоров’я дітей, що зумовлено негативними 

соціально-економічними, екологічними та іншими факторами. 

Поліпшення стану здоров’я дітей, відновлення їх життєвих сил, 

запобігання бездоглядності, створення умов для продовження виховного 

процесу та розвитку творчих здібностей забезпечується шляхом організації 

оздоровлення та відпочинку дітей, зокрема в період літніх канікул. 

Основні поняття, які використовуються: 

відпочинок – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, 

медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що забезпечуютьорганізацію 

дозвілля дітей, відновлення фізичних і психічних функцій дитячого організму, 

сприяють розвитку духовності та соціальної активності дітей  і здійснюються в 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом відпочинкової зміни; 

оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, виховного, 

медичного, гігієнічного, спортивного характеру, спрямованих на поліпшення 

тазміцнення фізичного і психічного стану здоров'я дітей, що здійснюються в 

дитячому закладі оздоровлення та відпочинку протягом оздоровчої зміни; 

послуги з оздоровлення – комплекс спеціальних заходів соціального, 

виховного, медичного, гігієнічного, спортивного характеру, що надаються 

дитячим закладом оздоровлення та відпочинку і спрямовані на відновлення та 

поліпшення фізичного і психічного стану здоров'я дитини; 

відпочинкові послуги – заходи, спрямовані на організацію дозвілля 

дітейз дотриманням  періоду активного та пасивного відпочинку, організацію 



раціонального харчування та забезпечення відповідними до вимог умовами 

проживання; 

оздоровча зміна – період перебування дитини в дитячому закладі 

оздоровлення та відпочинку не менше 21 дня, протягом якого дитина отримує 

послуги з оздоровлення та відпочинку; 

відпочинкова зміна – період перебування дитини в дитячому закладі 

оздоровлення та відпочинку не менше 14 днів; 

табір з денним перебуванням – заклад відпочинку, тимчасово утворений 

у навчальному закладі, закладі культури, охорони здоров’я, фізичної культури 

та спорту, в якому забезпечується належний догляд за дітьми, виховний 

процес, їх повноцінне дозвілля, розвиток творчих здібностей та інтересів, в 

якому діти перебувають протягом дня, але не менше 6 годин. 

2. Мета і основні завдання Програми 

Головною метою виконання Програми є забезпечення повноцінного 

оздоровлення та відпочинку дітей, створення належних умов для освітньої, 

культурно-виховної, фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи, 

якісного медичного обслуговування й харчування, забезпечення державних 

гарантій щодо доступності та якості відповідних послуг, а також 

максимального стимулювання діяльності дитячих закладів оздоровлення та 

відпочинку. 

Основні завдання Програми: 

- створення належних умов для оздоровлення та повноцінного 

відпочинку дітей; 

- збільшення кількості дітей, охоплених організованими формами 

відпочинку та оздоровлення; 

- покращення стану матеріально-технічної бази дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку; 

- підвищення рівня кваліфікації кадрів дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку; 

- консолідація зусиль та співробітництво органів місцевого 

самоврядування, профспілкових організацій, підприємств, установ стосовно 

питань організації оздоровлення та відпочинку дітей; 

- оптимізація фінансового та організаційного механізму щодо 

оздоровлення та відпочинку дітей та учнівської молоді протягом літнього 

періоду 2021-2023 років; 

- забезпечення доступності та якості оздоровчих послуг для різних 

категорій дитячого населення; 

- удосконалення мережі закладів оздоровлення та відпочинку; 



- сприяння організації оздоровлення та відпочинку за кордоном; 

- інформаційне та рекламне забезпечення оздоровлення та відпочинку 

дітей протягом літнього періоду 2021-2023 років. 

 

3. Фінансове забезпечення Програми 

Фінансування Програми здійснюється за рахунок коштів сільського 

бюджету, а також інших джерел, не заборонених чинним законодавством 

України. 
 

 

Рік 
Орієнтовний обсяг виділених коштів на 

оздоровлення, тис. грн.. 

2021 50,0 

2022 200,0 

2023 200,0 

Усього витрат 450,0 

 
4. Очікувані результати виконання Програми 

У результаті реалізації заходів Програми очікується збільшення 

кількості дітей, учнівської молоді, яким надаються послуги з оздоровлення та  

відпочинку. 

Виконання Програми забезпечить щорічне якісне надання послуг з 

оздоровлення та відпочинку дітям, які потребують  особливої соціальної уваги та 

підтримки, а саме: діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування; 

діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 частини 

першої статті 6 Закону України „Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту”; діти, один із батьків яких загинув (пропав безвісти) у 

районі проведення антитерористичних операцій, здійснення заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, бойових дій 

чи збройних конфліктів або помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних у районі проведення антитерористичних операцій, здійснення 

заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування  

збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській областях, 

бойових дій чи збройних конфліктів, а також внаслідок 

захворювання,одержаного у період участі в антитерористичній операції, у 

здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і 

стримування збройної агресії Російської Федерації у Донецькій та Луганській  

областях; діти, один із 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/3551-12#n73


батьків яких загинув під час масових акцій громадянського протесту або 

помер внаслідок поранення, контузії чи каліцтва, одержаних під час масових 

акцій громадянського протесту; діти, зареєстровані як внутрішньопереміщені 

особи; рідні діти батьків-вихователів або прийомних батьків, які проживають 

в одному дитячому будинку сімейного типу або в одній прийомній сім’ї; діти,  

взяті на облік службами у справах дітей як такі, що перебувають у складних 

життєвих обставинах; діти з інвалідністю; діти, які постраждали внаслідок 

Чорнобильської катастрофи; діти, які постраждали внаслідок стихійного 

лиха, техногенних аварій, катастроф; діти з багатодітних сімей; діти з 

малозабезпечених сімей; діти, батьки яких загинули від нещасного випадку 

на виробництві або під час виконання службових обов’язків, у тому числі діти  

журналістів, які загинули під час виконання службових обов’язків; діти, 

одному з батьків яких встановлено інвалідність I або II групи; діти, які 

перебувають на диспансерному обліку; талановиті та обдаровані діти - 

переможці міжнародних, всеукраїнських, обласних, міських, районних 

олімпіад, конкурсів, фестивалів, змагань, спартакіад, відмінники навчання, 

лідери дитячих громадських організацій; діти - учасники дитячих творчих 

колективів та спортивних команд; діти працівників агропромислового 

комплексу та соціальної сфери села. 

Також очікується поліпшення якості та доступності послуг з 

оздоровлення та відпочинку, збереження мережі дитячих закладів 

оздоровлення та відпочинку, підвищення рівня їх матеріально-технічного 

забезпечення. 



 
 

Основні заходи щодо реалізації Програми 
 

 
 

 

 
№ 

з/п 

 

 
Перелік заходів Програми 

 
Строк 
вико- 

нання 
заходу 

 

 
Виконавці 

 

Джерела 

фінансування 

(бюджет) 

 

Орієнтовані 

обсяги 
фінансування 

(тис. грн.), 

 

 
Очікуваний результат 

1 2 3 4 5 6 7 

1. Організаційно-методичне забезпечення 

1.1. Розробка та видання 2021- Відділ освіти, Сільський - Забезпечення матеріалами 
інформаційно-методичних 2023 молоді та бюджет директорів закладів освіти, 

посібників з питань оздоро- роки спорту Тур’є-  керівників дитячих закладів 

влення та відпочинкудітей  Реметівської  оздоровлення та відпочинку 

  сільської ради   

1.2. Організація та проведення травень Відділ освіти, Не потребує - Створення належних умовдля 
семінару для керівників дитячих 2021- молоді та фінансування освітньої, культурно- виховної, 
закладів оздоровлення та 2023 спорту Тур’є-  фізкультурно - оздоровчої 

Відпочинку років Реметівської  роботи, організація якісного 
  сільської ради  медичного обслуговуванняі 

    харчування 

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

2.1. Висвітлення узасобах масової 2021- Відділ освіти, Не потребує - Підвищення престижу 
інформації заходів з підготовки 2023 молоді та фінансування дитячих закладів оздоро- 

та проведення літньої роки спорту Тур’є-  влення та відпочинку, 

оздоровчої кампанії  Реметівської  надання інформації про 
  сільської ради  можливостіоздоровлення 
    дітей, збільшення відсотка 
    оздоровлених дітей на 
    території Тур’є-Реметівської 

    сільської ради 



 

 

3. Забезпечення функціонування мережі дитячих оздоровчих закладів 

3.1. Забезпечення роботи таборів з 

денним перебуванням дітей на базі 

загальноосвітніх та позашкільних 
закладів освіти (харчування дітей) 

Щорічно Відділ освіти, 

молоді та 

спорту Тур’є- 

Реметівської 

сільськоїради 

Сільський 

бюджет 

 Забезпечення роботи 

закладів щорічно, відпочинок 

дітей, у т.ч.дітей, що 
потребують особливої уваги 

та підтримки 

3.2. Забезпечення роботи сезонного  

 

 

 

 

 

 

Щорічно 

 

 

 

 

 

 
 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту Тур’є- 

Реметівської 

сільськоїради 

 

 

 

 

 

 

 
Сільський 

бюджет 

  

 

 

 

 
 

Забезпечення роботи 

закладу щорічно, 

оздоровлення дітей, що 

потребують особливої 

уваги та підтримки 

дитячого закладу оздоровлення та 

відпочинку «Туряночка» 
Першочергово забезпечити 
оздоровленням та відпочинком дітей, 

якіпотребують особливої соціальної 

уваги та підтримки, а саме: 

з 100% оплатою путівок – дітей- 
сирітта дітей, позбавлених 
батьківського 
піклування; дітей, один із батьків яких 
загинув (пропав безвісти) урайоні 

проведення антитерористичних 

операцій, або помер внаслідок 

поранення, контузії чи каліцтва, 

одержаних урайоні проведення 

антитерористичних операцій; 

з 80% оплатою путівок – решта 

категорій дітей 

4. Здійснення контролю щодо умов Травень- Відділ освіти, Не потребує - Забезпечення безпечних 
перебування дітей в закладах серпень молоді та фінансування умов перебування дітей у 
оздоровлення та відпочинку 2021- спорту Тур’є-  дитячих закладах 

 2023 Реметівської  оздоровлення та 
 років сільської ради,  відпочинку, надання 
  Держпродспожив-  методичної та практичної 
  служба, ДСНС (за  допомоги працівникам цих 

  згодою)  закладів 



 

 

5. Залучення коштів підприємств, 

установ та організацій усіх форм 

власності, благодійних та релігійних 

організацій, профспілок, добровільних 
внесків, юридичних іфізичних осіб 

2021- 

2023 

роки 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту Тур’є- 

Реметівської 
сільської ради 

За рахунок 

коштів, не 

заборонених 

законодавством 

- Забезпечення оздоровчими 

послугами дітей, що 

потребують особливої 

уваги та підтримки 

6. Організація змістовного оздоровлення і відпочинку дітей 

6.1. Забезпечити впровадження системи 

національного-патріотичного 

виховання та козацького вишколу в 

дитячих закладах оздоровлення та 
Відпочинку 

2021- 
2023 

роки 

Відділ освіти, 

молоді та 

спорту Тур’є- 

Реметівської 
сільської ради 

Не потребує 

фінансування 

- Формування духовно 

розвинутої особистості, 

патріота своєї держави 

6.2. Організація та проведення в дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку 

культурно-масових, розважальних 

заходів, туристичних та екскурсійних 

поїздок для ознайомлення з історико- 

культурними об’єктами області, 

відвідування музеїв, театрів 

Травень- 

серпень 

2021- 

2023 

років 

Відділ освіти, 

молоді та спорту 

Тур’є- 

Реметівської 

сільської ради 

Не потребує 

фінансування 

- Формування духовно 

розвинутої особистості, 

патріота своєї держави, 

пропагування історичного 

надбання українського 

народу 

7. Забезпечення безпечного перевезення Травень- Відділ освіти, Не потребує - Забезпечення безпечного 
дітей до місць відпочинку і у серпень молоді та фінансування перебування дітей в 

зворотномунапрямі, посилення 2021- спорту Тур’є-  дитячих закладах 

персональної відповідальності 2023 Реметівської  оздоровлення та відпочинку 

керівників іпрацівників дитячих років сільської ради,   

оздоровчих закладів за життя та  керівники закладів   

здоров’я дітей під час перебування їх  оздоровлення та   

у зазначених закладах, дотримання  відпочинку   

санітарних, протипожежних правил,     

охорони праці та безпеки     

Життєдіяльності     

Всього:    

 

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



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 167 
 

 

Про затвердження Програми організації 

суспільно корисних робіт для порушників, 

на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно- 

корисних робіт у населених пунктах 

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

 
Відповідно до статей 31-1, 325-1, 325-3 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення, статей 26, 38, 59 Закону України «Про місцеве 
самоврядування в Україні», з метою забезпечення виконання Закону України 

«Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо посилення 

захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», керуючись статтею 

25, пунктом 22 статті 26 Закону України «Про місцевесамоврядування в Україні», 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити Програму організації суспільно-корисних робіт для порушників, на 

яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно- 

корисних робіт у населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської радина 2021- 

2022 роки (додається). 

2. Відділу фінансів, бухгалтерського обліку, звітності та господарської 

діяльності Тур’є-Реметівської сільської ради (Левко О.В.) передбачити кошти 

на фінансування зазначеної Програми, виходячи з наявних бюджетних 

можливостей. 

3. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, забезпечити 



організацію виконання Програми в межах фінансових можливостей місцевого 

бюджету. 

4. Встановити, що обсяг видатків на виконання заходів Програми 

визначається рішенням сесії Тур’є-Реметівської сільської ради про сільський 

бюджет, виходячи із наявних бюджетних можливостей. 

5. Рекомендувати підприємствам та організаціям комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради та іншим роботодавцям установ, підприємств, 

організацій, які розміщені на території населених пунктів Тур’є- Реметівської 

сільської ради взяти активну участь в організації суспільно- корисних робіт. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва та заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ПАСПОРТ 

Програми організації суспільно-корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно-корисних робіт 

у населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021-2022 роки 
 

 

1. Ініціатор розроблення 
Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Дата, номер і назва 

законодавчих 

документів  щодо 

формування Програми 

Закон України від 07.12.2017 року №2234- 

VIII «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодопосилення 

захисту прав дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку 

примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів», Кодексу України про 

адміністративні правопорушення 

3. Розробник Програми Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 
сільської ради 

4. Відповідальний 
виконавець Програми 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 
сільської ради 

5. Учасники Програми Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради, організації та установи 

комунальної власності 

6. Термін реалізації 
Програми 

2021 – 2022 роки 

7. Перелік  місцевих 

бюджетів, які беруть 

участь у виконанні 
Програми 

Кошти сільського бюджету 

8. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних  для 

реалізації Програми 

В межах фінансових можливостей 

9. Основні джерела 
фінансування 

Кошти місцевого бюджету, інші джерела не 
заборонені законодавством 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

 14.07.2021 № 167 
 

Програма організації суспільно-корисних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення 

у вигляді виконання суспільно-корисних робіт 

у населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021-2022 роки 

 

І. Загальна характеристика Програми 

 

Програма розроблена відповідно до статей 26, 38, 59 ЗаконуУкраїни 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України від 07.12.2017 року 

№ 2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів України щодо 

посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом вдосконалення 

порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів», на 

виконання статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення в інтересах захисту прав дітей на утримання організовуються 

оплачувані суспільно-корисні роботи для осіб, на яких судом призначено 

стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт. Ці роботи є видом 

оплачуваних суспільно-корисних робіт, які організовуються для реалізації 

державної політики захисту прав та інтересів дітей на належне утримання та 

примусового стягнення заборгованості зі сплати аліментів. 

За порушення вимог вищезазначених законодавчих актів України 

передбачено адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно- 

корисних робіт особою, яка вчинила адміністративне правопорушення. 

Фінансування організації оплачуваних суспільно корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно-корисних робіт, здійснюється за рахунок коштів сільського бюджету 

та інших, не заборонених законодавством джерел. 

У зв’язку з цим, є необхідність в прийнятті Програми організації суспільно - 

корисних робіт, для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт, в якій затвердити види 

суспільно-корисних робіт та перелік об’єктів, підприємств, установ і організацій, 

на яких проводитимуться оплачувані суспільно корисні роботи за рахунок 

фінансування коштів сільського бюджету. 

 
ІІ. Проблеми, на розв’язання яких спрямована Програма 

 

2.1. З метою реалізації у 2021-2022 роках норм Закону України від 

07.12.2017 року №2234-VIII «Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо посилення захисту прав дитини на належне утримання шляхом 

вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів», необхідно дотримуватися вимог нормативно-правових документів, а 

саме: 

1. Статей 31-1, 325-1, 325-4 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

2. Договору про спільну діяльність з організації оплачуваних суспільно- 

корисних робіт між Тур’є-Реметівською сільською радою та підприємствами, 

установами та організаціями, на яких порушники відпрацьовуватимуть 



суспільно-корисні роботи. 

3. Договору про відпрацювання суспільно-корисних робіт між Тур’є- 

Реметівською сільською радою та порушником. 

2.2. Програма передбачає забезпечення виконання норм та вимог 

вищевказаних законодавчих актів при відпрацюванні порушниками суспільно 

корисних робіт за направленням Перечинськогого районного сектору філії ДУ 

«Центру пробації» в Закарпатській області з питань виконання кримінальних 

покарань. 

 

ІІІ. Мета Програми 
 

3.1. Метою Програми є вирішення пріоритетних завдань державної 

політики у сфері забезпечення захисту прав дитини на належне утримання 

шляхом вдосконалення порядку примусового стягнення заборгованості зі сплати 

аліментів. 

 
ІV. Шляхи і способи розв’язання проблем 

 

4.1. Шляхами і способами розв’язання проблем є: 

1) організація відпрацювання порушниками адміністративного стягнення 

у вигляді суспільно-корисних робіт та примусового стягнення заборгованості зі 

сплати аліментів в інтересах захисту прав та інтересів дітей; 

2) ведення обліку осіб (порушників) направлених Перечинським 

районним сектором філії ДУ «Центру пробації» в Закарпатській області з питань  

виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства юстиції на 

відбування покарання у вигляді суспільно-корисних робіт; 

3) вивчення питання щодо необхідності забезпечення інвентарем та 

іншими засобами праці для проведення суспільно-корисних робіт. 

4.2. Перелік підприємств, установ та організацій, на яких планується 

проведення суспільно корисних робіт: 

- установи комунальної власності територіальної громади. 

4.3. Перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт: 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ; 

- благоустрій територій населених пунктів; 

- прочистка потоків, канав, кюветів, мостів, труб від сміття; 

- розпилювання та коління дров; 

- некваліфіковані роботи; 

- допоміжні ремонтні роботи в установах комунальної власності 

територіальної громади. 

4.4. Підприємства, установи і організації, на яких планується проведення 

суспільно корисних робіт: 

1) укладають тимчасові цивільно-правові угоди для організації суспільно- 

корисних робіт; 

2) укладають договори з Тур’є-Реметівською сільською радою про 

організацію та проведення суспільно корисних робіт; 

3) надають перелік видів суспільно- корисних робіт; 

4) укладають з направленими особами, на відпрацювання суспільно- 

корисних робіт, тимчасові трудові договори на участь в суспільно-корисних 

роботах; 



5) інформують порушників про умови, режим роботи, оплату праці на 

підприємстві, в організації, установі; 

6) здійснюють облік відпрацювання робочого часу порушником; 

7) оформляють звітну документацію на оплату праці порушників,зайнятих на 

суспільно-корисних роботах, та перерахування заробітку або частки заробітку, 

відповідно до діючого законодавства, на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для погашення заборгованості зі сплати аліментів. 

 
V. Завдання та заходи Програми 

№ 

з/ 
п 

Назва заходу Виконавець Джерело 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

1. Укладання 

договорів з 

підприємствами, 

установами, 

організаціями, не 

прямого 

підпорядкування, 

про організацію та 

проведення 

суспільно-корисних 

робіт 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

2. Підписання 

тимчасових угод 

підприємствами, 

установами і 

організаціями з 

Тур’є-Реметівською 

сільською радою 

про організацію та 

проведення 

суспільно корисних 

робіт для 

порушників 

Виконавчий 

комітет сільської 
ради 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 

3. Підготовка 

розпорядчих 

документів на 

направлення 

порушників на 

суспільно-корисні 

роботи (за 

погодженням з 

органом 

центрального 

органу виконавчої 

Виконавчий 

комітет сільської 

ради 

Не потребує 

фінансування 

Не потребує 

фінансування 



 влади, що реалізує 
державну політику 

у сфері виконання 

кримінальних 

покарань) згідно 

переліку об’єктів, 

на яких порушники 

виконують 

суспільно-корисні 

роботи та видів 

таких робіт) 

   

4. Повідомлення 
Перечинського 

районного сектору 

філії ДУ «Центр 

пробації» в 

Закарпатській 

області про 

ухилення 

порушника від 

виконання 

суспільно-корисних 

робіт 

Виконавчий 
комітет сільської 

ради 
 

Староста 

відповідного 

населеного 

пункту 

Не потребує 
фінансування 

Не потребує 
фінансування 

5. Інформування 
порушників про 

умови, режим 

роботи, оплату 

праці на 

підприємстві, в 

організації, установі 

Виконавчий 
комітет сільської 

ради 

 
 

Староста 
відповідного 

населеного 

пункту 

Не потребує 
фінансування 

Не потребує 
фінансування 

6. Здійснення 
контролю за 

виконанням 

порушниками 

призначених їм 

робіт 

Виконавчий 
комітет сільської 

ради 
 

Староста 

відповідного 

населеного 

пункту 

Не потребує 
фінансування 

Не потребує 
фінансування 

7. Повідомлення 
Перечинського 

районного сектору 

філії ДУ «Центр 

пробації» в 

Закарпатській 

області про 

виконання 

кримінальних 

покарань, про 

Виконавчий 
комітет сільської 

ради 
 

Староста 

відповідного 

населеного 

пункту 

Не потребує 
фінансування 

Не потребує 
фінансування 



 кількість 
відпрацьованих 
годин порушником 

   

8. Фінансування 
суспільно-корисних 

робіт, нарахування 

з/плати порушнику 

за виконання 

суспільно-корисних 

робіт та 

перерахування її на 

відповідний 

рахунок органу 

державної 

виконавчої служби 

для погашення 

заборгованості зі 

сплати аліментів 

Виконавчий 
комітет сільської 

ради 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Місцевий 
бюджет 

В межах 
фінансових 

можливостей 

9. Здійснення 
матеріального 

забезпечення 

виконання 

суспільно-корисних 

робіт 

Виконавчий 
комітет сільської 

ради 
 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Місцевий 
бюджет 

В межах 
фінансових 

можливостей 

10 Здійснення 
компенсації витрат 

роботодавцям, на 

проведення 

суспільно-корисних 

робіт порушниками 

за рахунок коштів 

сільського бюджету 

згідно з поданими 

розрахунками 

(кошторисом, 

табелем обліку 

кількості 

відпрацьованих 

порушником годин) 

в частині оплати 

праці порушнику. 

Виконавчий 
комітет сільської 

ради 

 

Відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Місцевий 
бюджет 

В межах 
фінансових 

можливостей 

 

VІ. Ресурсне забезпечення Програми 



6.1. Фінансування суспільно-корисних робіт проводиться за рахунок 

коштів сільського бюджету згідно з кошторисом витрат на оплату праці осіб та 

інших не заборонених законодавством джерел. 

6.2. Підґрунтям для розрахунку коштів, необхідних на організацію 

оплачуваних суспільно- корисних робіт, для порушників на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт є: 

1) кількість осіб, порушників направлених на суспільно корисні роботи 

Перечинським районним сектором філії ДУ «Центру пробації» в Закарпатській 

області з питань виконання кримінальних покарань та пробації Міністерства 

юстиції; 

2) перелік об’єктів, підприємств, установ та організацій на яких 

планується проведення суспільно-корисних робіт, для осіб (порушників) на яких 

судом накладено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт, за 

рахунок фінансування з сільського бюджету; 

3) перелік видів оплачуваних суспільно-корисних робіт, для осіб на яких 

судом призначено стягнення покарання у вигляді суспільно-корисних робіт на 

території населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4) обліку, розрахунків, кошторису витрат на оплату праці за виконання 

суспільно-корисних робіт; 

5) нарахування оплати праці порушнику за виконання суспільно-корисних 

робіт та перерахування її на відповідний рахунок органу державної виконавчої 

служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати аліментів. 
 

Обсяг коштів, які 

пропонується 

залучити на 

виконання 

Програми 

2021 2022 Всього 

витрат на 

виконання 

Програми, 

тис. грн. 

 
Обсяг ресурсів 

усього, 

тис. грн. 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 

Бюджет сільської 

ради тис. грн 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

В межах 

фінансових 

можливостей 

 
Інші джерела 

- - - 

 

Термін дії Програми – два роки (2021 - 2022 роки). 

 
VІІ. Використання коштів 

 

7.1. Фінансування видатків за напрямами Програми здійснюється з 

сільського бюджету в межах фінансових можливостей, а саме: 

1) нарахування та оплата праці за виконання оплачуваних суспільно- 

корисних робіт, особам направленим на відбування адміністративного стягненняу 

вигляді суспільно-корисних робіт; 



2) перерахування плати на відповідний рахунок органу державної 

виконавчої служби для подальшого погашення заборгованості зі сплати 

аліментів; 

3) витрати на придбання інвентаря та інших засобів для організації 

виконання суспільно-корисних робіт. 

7.2. Не допускається спрямування бюджетних коштів за напрямами 

(завданнями та заходами), не передбаченими Програмою, реалізацію завдань і 

заходів, метою яких є отримання прибутку або виконання яких не може 

забезпечити ефективну реалізацію державної політики у сфері захисту прав та 

інтересів дітей та примусового стягнення зі сплати аліментів боржниками 

(порушниками) на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно-корисних робіт. 

VІІІ. Очікувані результати 

8.1. Забезпечення виконання вимог Законодавчих актів України, щодо 

виконання порушниками адміністративного стягнення у вигляді суспільно- 

корисних робіт, в інтересах захисту прав та інтересів дітей та примусового 

стягнення заборгованості зі сплати аліментів боржниками. 

ІХ. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

9.1. Координація діяльності та контроль за виконанням Програми 

організації суспільно-корисних робіт для порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді виконання суспільно-корисних робіт у 

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

покладається на виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

 
 

Секретар сільської ради 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 168 
 

 

Про відмову Квартирно-експлуата- 

ційному відділу м. Мукачеве 

щодо надання пільги зі сплати 

земельного податку на 2022 рік 

 

07557000000 
(код бюджету) 

 
Розглянувши звернення Квартирно-експлуатаційного відділу м.Мукачеве 

щодо надання пільги зі сплати земельного податку на земельні ділянки, 

відповідно до статті 30 Податкового кодексу України, статті 206 Земельного 

кодексу України, підпункту 12.3.7 статті 12 Податкового кодексу України від 

02.12.2010 № 2755-VІ зі змінами та доповненнями, керуючись статтями 26 та 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська рада 

В И Р І Ш И Л А : 
 

1. Відмовити Квартирно-експлуатаційного відділу м. Мукачеве у наданні 

пільг зі сплати земельного податку на 2022 рік, у зв’язку з тим, що не 

дозволяється встановлювати індивідуальні пільгові ставки місцевих податків та 

зборів для окремих юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців і фізичних 

осіб або звільняти їх від сплати таких податків та зборів. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісіюсільської ради з питань бюджету, фінансів, соціально-економічного 

розвитку, підприємництва та комунальної власності. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 169 
 

 
 

Про затвердження звіту про виконання 

бюджету Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади за І півріччя 

2021 року 
 

 

07557000000 
(код бюджету) 

 
Відповідно до статті 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", керуючись статтею 80 Бюджетного кодексу України та розглянувши 

звіт по виконанню бюджету сільської територіальної громади за І півріччя 2021 

року, сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити звіт по виконанню бюджету сільської територіальної 

громади за І півріччя 2021 року згідно з додатками 1, 2 ( додаються). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

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

розвитку, підприємництва та комунальної власності . 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток № 1 

 
З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради 

по загальному фонду на ІІ квартал 2021 року 
 

 
ДОХОДИ: 

 

 
ККД 

 
ВИД ДОХОДІВ 

Уточнений 

план за 

ІІ квартал 

 
Факт 

 
% викон. 

10000000 Податкові надходження 11 341 700,00 14 249 580,37 125,64 

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 

7 728 000,00 9 443 206,28 122,19 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 7 728 000,00 9 443 206,28 122,19 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку увигляді 

заробітної плати 

7 710 000,00 8 883 388,59 115,22 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 

18 000,00 520 541,71 2 891,90 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізичними 

особами за результатами річного декларування 

0,00 39 275,98 0,00 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів 

120 000,00 448 198,73 373,50 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 

Ресурсів 

120 000,00 448 071,54 373,39 

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядкурубок головного 

Користування 

20 000,00 123 330,25 616,65 

13010200 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядкурубок 

головного користування) 

100 000,00 324 741,29 324,74 

13030000 Рентна плата за користування надрами 

загальнодержавного значення 

0,00 127,19 0,00 

13030100 Рентна плата за користування надрами для видобування 

інших корисних копалин загальнодержавного значення 

0,00 127,19 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 342 400,00 414 694,00 121,11 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

342 400,00 414 694,00 121,11 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 

342 400,00 414 694,00 121,11 

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України 

3 151 300,00 3 943 481,36 125,14 

18010000 Податок на майно 1 140 800,00 1 617 806,85 141,81 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

59 250,00 80 913,06 136,56 

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

житлової нерухомості 

60 000,00 22 088,94 36,81 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений фізичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

37 320,00 39 375,76 105,51 



18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

123 000,00 267 510,25 217,49 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб 521 300,00 908 162,92 174,21 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб 146 000,00 158 382,10 108,48 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб 28 450,00 9 325,13 32,78 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб 165 480,00 132 048,69 79,80 

18030000 Туристичний збір 174 500,00 190 641,00 109,25 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами 174 000,00 182 282,00 104,76 

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами 500,00 8 359,00 1 671,80 

18050000 Єдиний податок 1 836 000,00 2 135 033,51 116,29 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 96 000,00 94 854,42 98,81 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб 1 740 000,00 2 037 309,09 117,09 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських товаровиробників, у 

яких частка сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або перевищує 

75 відсотків` 

0,00 2 870,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження 112 200,00 130 100,53 115,95 

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 0,00 30 053,00 0,00 

21080000 Інші надходження 0,00 30 053,00 0,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції 0,00 6 984,00 0,00 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за порушення 

законодавства у сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 

0,00 23 069,00 0,00 

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності 

104 700,00 99 922,53 95,44 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 27 000,00 31 871,68 118,04 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 15 000,00 5 789,64 38,60 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію речових прав 

на нерухоме майно та їх обтяжень 

12 000,00 26 082,04 217,35 

22080000 Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 

Майном 

77 400,00 67 988,24 87,84 

22080400 Надходження від орендної плати за користування майновим 

комплексом та іншим майном, що перебуває в комунальній 

Власності 

77 400,00 67 988,24 87,84 

22090000 Державне мито 300,00 62,61 20,87 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщинуі дарування 

300,00 62,61 20,87 

24000000 Інші неподаткові надходження 7 500,00 125,00 1,67 

24060000 Інші надходження 7 500,00 125,00 1,67 

24060300 Інші надходження 7 500,00 125,00 1,67 

40000000 Офіційні трансферти 57 507 500,00 57 507 500,00 100,00 

41000000 Від органів державного управління 57 507 500,00 57 507 500,00 100,00 

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 13 298 400,00 13 298 400,00 100,00 

41020100 Базова дотація 13 298 400,00 13 298 400,00 100,00 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 42 222 500,00 42 222 500,00 100,00 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджетумісцевим 

бюджетам 

41 327 500,00 41 327 500,00 100,00 

41034500 Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

895 000,00 895 000,00 100,00 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 1 599 600,00 1 599 600,00 100,00 

41040200 Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 

1 599 600,00 1 599 600,00 100,00 



41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 387 000,00 387 000,00 100,00 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

102 800,00 102 800,00 100,00 

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів усистемі охорони здоров`я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

284 200,00 284 200,00 100,00 

 Усього ( без урахування трансфертів) 11 453 900,00 14 379 680,90 125,54 

 Усього 68 961 400,00 71 887 180,90 104,24 

 

 

ВИДАТКИ: 
 

 

КОД 
 

Установа 
План на ІІ квартал 

2021 року 

Фактично 

освоєно 

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

5472500,00 5041526,24 

06 Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської 
сільської ради 

64588486,22 60355058,98 

08 Відділ соціального захисту населення та охорони 
здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради 

2652161,00 2266329,20 

10 Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 
сільської ради 

3653100,00 2608905,41 

37 Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської 
Ради 

268400,00 136039,48 

РАЗОМ 76634647,22 70407859,31 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток № 2 

 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради 

по спеціальному фонду на ІІ квартал 2021 року 
 

ДОХОДИ: 

 
ККД 

 
Вид доходу 

07557000000 - Бюджет отг с. Тур`ї Ремети 

Уточнений план 

за ІІ квартал 
Факт 

% 

викон. 

10000000 Податкові надходження 0,00 1 477,65 0,00 

19000000 Інші податки та збори 0,00 1 477,65 0,00 

19010000 Екологічний податок 0,00 1 477,65 0,00 

19010100 Екологічний податок, який справляється за викиди в 

атмосферне повітря забруднюючих речовин стаціонарними 

джерелами забруднення (за винятком викидів в атмосферне 

повітря двоокису вуглецю) 

0,00 571,00 0,00 

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо уводні об`єкти 

0,00 468,92 0,00 

19010300 Надходження від розміщення відходів у спеціально 

відведених для цього місцях чи на об`єктах, крім 

розміщення окремих видів відходів як вторинної сировини 

0,00 437,73 0,00 

20000000 Неподаткові надходження 512 600,00 997 778,60 194,65 

24000000 Інші неподаткові надходження 0,00 3 645,74 0,00 

24060000 Інші надходження 0,00 3 645,74 0,00 

24062100 Грошові стягнення за шкоду, заподіяну порушенням 

законодавства про охорону навколишнього природного 

середовища внаслідок господарської та іншої діяльності 

0,00 3 645,74 0,00 

25000000 Власні надходження бюджетних установ 512 600,00 994 132,86 193,94 

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством 

512 600,00 369 061,50 72,00 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними установами 

згідно з їх основною діяльністю 

512 600,00 369 061,50 72,00 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних установ 0,00 625 071,36 0,00 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки 0,00 625 071,36 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом 0,00 18 300,00 0,00 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних активів 0,00 18 300,00 0,00 

33010000 Кошти від продажу землі 0,00 18 300,00 0,00 

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що перебувають у 

державнійабо комунальній власності, та земельних ділянок, 

які знаходяться на території Автономної Республіки Крим 

0,00 18 300,00 0,00 

 Усього ( без урахування трансфертів) 512 600,00 1 017 556,25 198,51 

 Усього 512 600,00 1 017 556,25 198,51 

ВИДАТКИ: 
 

 

КОД 

 

Установа 

План на 

ІІ квартал 2021 

року 

Фактично 

освоєно 

01 Тур'я-Реметiвська сiльська рада Перечинського району 

Закарпатської областi 

1261913,53 119359,60 



06 Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської сільської 

ради 

6658281,15 638699,00 

08 Відділ соціального захисту населення та охорони здоров'я 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

0,00  

10 Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради 92000,00 61979,60 

37 Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради 20000,00 20000,00 

РАЗОМ 8032194,68 840038,20 

 

 

 
 

Секретар сільської ради 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 170 
 
 

Про внесення змін до рішення 2-ї сесії 

сільської ради від 24 грудня 2020 року 

«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік» 

(зі змінами від 25 березня, 27 квітня 2021 року) 

 

07557000000 
(код бюджету) 

 
Відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України, на виконання  

розпорядження Кабінету Міністрів України від 19 травня 2021 р. № 468-р, 

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

02.03.2021 року та звіт про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на І півріччя 2021, сільська рада 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

1. Затвердити зміни до обсягу на 2021 рік: 

доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 до 

цьогорішення; 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними 

розпорядниками коштів (в межах змін загального обсягу видатків), згідно з 

додатком 3.1 до цього рішення; 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної громади 

згідно з додатком 2 до цього рішення. 

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

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

сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 



3. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі відповідальних 

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

4. Затвердити зміни до кредитування бюджету сільської територіальної 

громади у 2021 році згідно з додатком 4 до цього рішення. 

5. Затвердити зміни до розподілу витрат бюджету сільської територіальної 

громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році згідно з додатком 5 до 

цього рішення. 

6. Затвердити зміни до розподілу коштів бюджету розвитку сільської 

територіальної громади на здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, 

реставрацію та капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та 

соціальної інфраструктури за об'єктами у 2021 році згідно з додатком 6 до цього 

рішення. 

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

додатком 7 до цього рішення. 

8. Додатки 1 – 7, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

9. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності . 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 
 

 

 
0755700000 

  0  

код 

бюджету 

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської 

територіальної громади на 2021 рік 

від 14 липня 2021 року 

№170 

 

 
( грн) 

 

 
 

Код 

 
Найменування згідно 

з Класифікацією доходів бюджету 

 
 

Усього 

 
 

Загальний фонд 

Спеціал ьний фонд 

 
усього 

 

у тому числі 

бюджет розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження 2,320,100.00 2,320,100.00 0 0 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості 
1,700,100.00 1,700,100.00 0 0 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 1,700,100.00 1,700,100.00 0 0 

 
11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

 
1,161,100.00 

 
1,161,100.00 

 
0 

 
0 

 
11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку інших 

ніж заробітна плата 

 
500,000.00 

 
500,000.00 

 
0 

 
0 

 
11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується фізочними 

особами за результатами річного декларування 

 
39,000.00 

 
39,000.00 

  

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших природних 

ресурсів 
200,000.00 200,000.00 0 0 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 200,000.00 200,000.00 0 0 

 
13010100 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів в 

частині деревини, заготовленої в порядку рубок головного 

користування 

 
80,000.00 

 
80,000.00 

 
0 

 
0 

 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання лісових ресурсів 

(крім рентної плати за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування) 

 

120,000.00 

 

120,000.00 

 

0 

 

0 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги 70,000.00 70,000.00 0 0 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб`єктами господарювання 

роздрібної торгівлі підакцизних товарів 
70,000.00 70,000.00 0 0 

18000000 Місцеві податки 350,000.00 350,000.00 0 0 

18010000 Податок на майно 100,000.00 100,000.00 0 0 

 
18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, 

сплачений юридичними особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості 

 
100,000.00 

 
100,000.00 

 
0 

 
0 

18050000 Єдиний податок 250,000.00 250,000.00 0 0 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб 250,000.00 250,000.00 0 0 

20000000 Неподаткові надходження 29,900.00 29,900.00 0 0 

21000000 Доходи від власності та підприємницької діяльності 29,900.00 29,900.00   

21080000 Інші надходження 29,900.00 29,900.00   

21081100 Адміністративні штрафи та санкції 6,900.00 6,900.00 0 0 

 
21081500 

Адміністративні штрафи та санкції за порушення 

законодавства у сфері виробнцтва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів 

 
23,000.00 

 
23,000.00 

  

 Усього доходів (без урахування трансфертів) 2,350,000.00 2,350,000.00 0 0 

40000000 Офіційні трансферти 2,626,009.00 2,626,009.00  0 

41000000 Від органів державного управління 2,626,009.00 2,626,009.00 200,000.00 200,000.00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам 2,626,009.00 2,626,009.00 200,000.00 200,000.00 

 
41034500 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на 

здійснення заходів щодо соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

 
1,696,909.00 

 
1,696,909.00 

  

 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної загальної середньої освіти "Нова 

українська школа» за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету» 

 

789,600.00 

 

789,600.00 

 

0 

 

0 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0.00 0.00 200,000.00 200,000.00 

 
41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

 
139,500.00 

 
139,500.00 

  

Х Разом доходів 4,976,009.00 4,976,009.00 200,000.00 200,000.00 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

Додаток 2 

 

 
від 14 липня 2021 року №170 

 
 

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

  07557000000  
код бюджету 

 

 

 

 

 

(грн) 
 

 

Код 

 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 

 

Усього 

 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування 995040.00 -2532209.00 3527249.00 3223249.00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів 
995040.00 -2532209.00 3527249.00 3223249.00 

208100 На початок періоду 995040.00 895040.00 100000.00 
 

 
208400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  
-3427249.00 

 
3427249.00 

 
3223249.00 

Х Загальне фінансування 995040.00 -2532209.00 3527249.00 3223249.00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями 995040.00 -2532209.00 3527249.00 3223249.00 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів 995040.00 -2532209.00 3527249.00 3223249.00 

602100 На початок періоду 995040.00 895040.00 100000.00  

 
602400 

Кошти, що передаються із загального 

фонду бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  
-3427249.00 

 
3427249.00 

 
3223249.00 

Х Загальне фінансування 995040.00 -2532209.00 3527249.00 3223249.00 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
1 



Додаток 3 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 14 липня 2021 року№ 170 

(пункт 2) 

 
 

 
   07557000000 

код бюджету 

Розподілвидатків бюджетусільської територіальної громади на 2021 рік (із змінами) 
 

 

 

 

 

(грн) 

 

 

 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

 

 

 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 

 

 

 
 

Код 

ФКВМБ 

 

 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 

 

 
Разом 

 

 

 

 
усього 

 

 

 

 
видатки споживання 

з них  

 

 
 

видатки 

розвитку 

 

 

 

 
усього 

 

 

 
 

у тому числі 

бюджетрозвитку 

 

 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 

 

 
видатки розвитку 

 

 

 
оплата 

праці 

 

 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 

 
оплата 

праці 

 

 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

 

0100000 

 

01 

 
Сільська рада (головний 

розпорядник) 

 

9,631,000.00 

 

9,631,000.00 

 

6,378,100.00 

 

764,700.00 

  

1,711,953.53 

 

1,611,953.53 

 

100,000.00 

   

1,611,953.53 

 

11,342,953.53 

0110000 01 
 Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 
9,631,000.00 9,631,000.00 6,378,100.00 764,700.00 

 
1,711,953.53 1,611,953.53 100,000.00 

  
1,611,953.53 11,342,953.53 

 

 
 

0110150 

 

 
 

0150 

 

 
 

0111 

Організаційне, інформаційно- 

аналітичне та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності обласної 

ради, районної ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), міської, 

селищної, сільської рад 

 

 

 

8,626,000.00 

 

 
 

8,626,000.00 

 

 
 

6,366,100.00 

 

 
 

174,700.00 

        

 

 

8,626,000.00 

0113210 3210 1050 
Організація проведення громадськиз 

робіт 
15,000.00 15,000.00 12,000.00 

        
15,000.00 

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 

захистуі соціального забезпечення 
42,000.00 42,000.00 

         
42,000.00 

0114082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 
25,000.00 25,000.00 

         
25,000.00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 
810,000.00 810,000.00 

 
590,000.00 

       
810,000.00 

 

0116090 
 

6090 
 

0620 
Інша діяльністьу сфері житлово- 

комунального господарства 

 

38,000.00 

 

38,000.00 

          

38,000.00 

 

0117150 
 

7150 
 

0422 
 

Реалізація програм у галузі лісового 

господарства і мисливства 

 

25,000.00 

 

25,000.00 

          

25,000.00 

 
0617363 

 
7363 

 
0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

      
1,015,852.00 

 
1,015,852.00 

    
1,015,852.00 

 
1,015,852.00 

 

 
0117367 

 

 
7367 

 

 
0490 

 
Виконання інвестиційних проектів в 

рамках реалізації заходів спрямованих 

на розвиток системи охорони 

здоров'я у сільській місцевості 

      

 
452,471.53 

 

 
452,471.53 

    

 
452,471.53 

 

 
452,471.53 

 

 

0117461 

 

 

7461 

 

 

0456 

 

Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг та дорожньої 

інфраструктури зарахунок коштів 

місцевого бюджету 

 

 

50,000.00 

 

 

50,000.00 

    

 

143,630.00 

 

 

143,630.00 

    

 

143,630.00 

 

 

193,630.00 

 
1 



 

 

 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

 

 

 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 

 

 

 

Код 

ФКВМБ 

 

 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 

 

 
Разом 

 

 

 

 
усього 

 

 

 

 
видатки споживання 

з них  

 

 
 

видатки 

розвитку 

 

 

 

 
усього 

 

 

 
 

у тому числі 

бюджетрозвитку 

 

 

 
 

видатки 

споживання 

з них  

 

 

 
видатки розвитку 

 

 

 
оплата 

праці 

 

 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 

 
оплата 

праці 

 

 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

0118340 

 

8340 

 

0540 

 

Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

      
 

100,000.00 

  

100,000.00 

    
 

100,000.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 
109,464,086.22 109,464,086.22 83,119,337.00 3,067,300.00 

 
9,579,890.15 9,579,890.15 965,200.00 

  
5,078,015.15 119,033,976.37 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 
109,464,086.22 109,464,086.22 83,119,337.00 3,067,300.00 

 
9,579,890.15 9,579,890.15 965,200.00 

  
5,078,015.15 119,033,976.37 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 15,209,360.00 15,209,360.00 10,778,087.00 758,460.00  1,075,200.00 1,075,200.00 905,200.00   170,000.00 16,284,560.00 

 
0611021 

 
1021 

 
0921 

 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

 
16,871,040.00 

 
16,871,040.00 

 
9,845,800.00 

 
2,208,540.00 

  
116,000.00 

 
116,000.00 

 
60,000.00 

   
56,000.00 

 
16,987,040.00 

 
0611031 

 
1031 

 
0921 

 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

 
71,436,300.00 

 
71,436,300.00 

 
58,684,500.00 

         
71,436,300.00 

 

0611041 
 

1041 
 

0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

      

1,435,413.15 

 

1,435,413.15 
    

1,435,413.15 
 

1,435,413.15 

 
0611061 

 
1061 

 
0921 

Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 

 

2,779,486.00 

 

2,779,486.00 
 

1,438,000.00 

   

1,620,000.00 

 

1,620,000.00 

    

1,620,000.00 
 

4,399,486.00 

 
 

0610160 

 
 

0160 

 
 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 

1,100,000.00 

 
1,100,000.00 

 
900,000.00 

         

1,100,000.00 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших 

закладів у сфері освіти 1,395,200.00 1,395,200.00 960,000.00 100,300.00 
       

1,395,200.00 

0611142 1142 0990 
Інші програми та заходи у сфері 

освіти 10,000.00 10,000.00 
          

 

 

 

0611181 

 

 

 

1181 

 

 

 

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" 

      

 

 

72,500.00 

 

 
 

72,500.00 

 

 
 

18,500.00 

   

 
 

54,000.00 

 

 

 

72,500.00 

 

 
 

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 

 

 
21,800.00 

 

 
21,800.00 

    

 
767,800.00 

 

 
767,800.00 

 

 
207,300.00 

   

 
582,300.00 

 

 
789,600.00 

 

 
0611200 

 

 
1200 

 

 
0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

потребами 

 

 

158,900.00 

 

 

158,900.00 

 

 

130,250.00 

   

 

79,900.00 

 

 

79,900.00 

    

 

79,900.00 

 

 

238,800.00 

 

 
0611210 

 

 
1210 

 

 
0990 

Надання освіти за рахунок субвенції з 

державного бюджету місцевим 

бюджетам на надання державної 

підтримки особам з особливими 

потребами 

 
 

467,000.22 

 
 

467,000.22 

 
 

382,700.00 

   
 

249,305.00 

 
 

249,305.00 

    
 

249,305.00 

 
 

716,305.22 

2 



 
 

 
Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

 
 
 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 
 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 
 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 
 

 
Разом 

 
 
 

 
усього 

 
 
 

 
видатки споживання 

з них  
 
 
 

видатки 

розвитку 

 
 
 

 
усього 

 
 
 
 

у тому числі 

бюджетрозвитку 

 
 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

 
видатки розвитку 

 
 

 
оплата 

праці 

 
 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

 
оплата 

праці 

 
 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

0615062 

 
 

5062 

 
 

0810 

Підтримка спортувищих досягнень та 

організацій, які здійснюють 

фізкультурно-стортивну діяльність в 

регіоні 

 

15,000.00 

 

15,000.00 

          

15,000.00 

 

0617363 

 

7363 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в 

рамках здійснення заходів щодо 

соціально-економічного розвитку 

окремих територій 

      

831,097.00 

 

831,097.00 

    

831,097.00 

 

831,097.00 

 

0617380 
 

7380 
 

0490 
Виконання інвестиційних проектів за 

рахунокінших субвенцій з державного 

бюджету 

      

3,332,675.00 

 

3,332,675.00 
    

3,332,675.00 
 

3,332,675.00 

    
в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на соціально- 

економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

      
 

3,332,675.00 

 
 

3,332,675.00 

    
 

3,332,675.00 

 
 

3,332,675.00 

1000000 10 
 Відділ культури та туризму 

(головний розпорядник) 
6,290,400.00 6,290,400.00 4,566,700.00 313,100.00 

 
122,000.00 62,000.00 60,000.00 

 
10,000.00 62,000.00 6,412,400.00 

 
1010000 

 
10 

  

Відділ культури та туризму 

(відповідальний розпорядник) 

 
6,290,400.00 

 
6,290,400.00 

 
4,566,700.00 

 
313,100.00 

  
122,000.00 

 
62,000.00 

 
60,000.00 

  
10,000.00 

 
62,000.00 

 
6,412,400.00 

1014030 4030 0824 Забезпечення діяльності бібліотек 1,468,200.00 1,468,200.00 1,108,400.00 83,600.00        1,468,200.00 

 

1010160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 
 

558,500.00 

 

558,500.00 

 

425,000.00 

 

10,000.00 

  
 

27,000.00 

 

27,000.00 

    

27,000.00 

 
 

585,500.00 

 
1014060 

 
4060 

 
0828 

Забезпечення діяльності палаців і 

будинків культури, клубів центрів 

дозвілля та інших клубних закладів 

 
1,970,400.00 

 
1,970,400.00 

 
1,270,200.00 

 
192,200.00 

  
35,000.00 

 
35,000.00 

    
35,000.00 

 
2,005,400.00 

1011080 1080 0960 
Надання спеціальної освіти 

мистецькими школами 
2,293,300.00 2,293,300.00 1,763,100.00 27,300.00 

 
60,000.00 

 
60,000.00 

 
10,000.00 

 
2,353,300.00 

 
0800000 

 
08 

 
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я (головний 

розпорядник) 

 
5,769,900.00 

 
5,769,900.00 

 
2,794,700.00 

 
76,700.00 

        
5,630,400.00 

 
0810000 

 
08 

 
Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я (відповідальний 

виконавець) 

 
5,769,900.00 

 
5,769,900.00 

 
2,794,700.00 

 
76,700.00 

        
5,630,400.00 

 
0812111 

 
2111 

 
0726 

Первинна медична допомога 

населенню, що надається центрами 

первинної медичної (медико- 

санітарної) допомоги 

 

1,136,000.00 

 
1,136,000.00 

          

1,136,000.00 

 
0812144 

 
2144 

 
0763 

Централізовані заходи з лікування 

хворих на цукровий та нецукровий 

діабет 

 
423,700.00 

 
423,700.00 

          
284,200.00 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 280,000.00 280,000.00 
         

280,000.00 
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Код Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого бюджету 

 
 
 

 
Код 

ТПКВКМ 

Б 

 
 
 
 

Код 

ФКВМБ 

 
 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  
 
 
 

 
Разом 

 
 
 

 
усього 

 
 
 

 
видатки споживання 

з них  
 
 
 

видатки 

розвитку 

 
 
 

 
усього 

 
 
 
 

у тому числі 

бюджетрозвитку 

 
 
 
 

видатки 

споживання 

з них  
 
 

 
видатки розвитку 

 
 

 
оплата 

праці 

 
 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 
 

 
оплата 

праці 

 
 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

 
0813104 

 

 
3104 

 

 
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 

 

 
2,369,700.00 

 

 
72,200.00 

        

 
3,087,400.00 

 
 
 

0813160 

 
 
 

3160 

 
 
 

1010 

 
Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслуговування і 

потребуютьсторонньої допомоги 

 
 
 

284,800.00 

 
 
 

284,800.00 

          
 
 

284,800.00 

 

0810160 

 

0160 

 

0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 
 

558,000.00 

 

558,000.00 

 

425,000.00 

 

4,500.00 

        
 

558,000.00 

3700000 37 
 Фінансовийвідділ (головний 

розпорядник) 
537,500.00 537,500.00 400,500.00 

  
20,000.00 20,000.00 

   
20,000.00 557,500.00 

3710000 37 
 Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
537,500.00 537,500.00 400,500.00 

  
20,000.00 20,000.00 

   
20,000.00 557,500.00 

 
3710160 

 
0160 

 
0111 

Керівництво і управління у відповідній 

сфері у містах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територіальних 

громадах 

 
537,500.00 

 
537,500.00 

 
400,500.00 

   
20,000.00 

 
20,000.00 

    
20,000.00 

 
557,500.00 

Х Х Х УСЬОГО 131,692,886.22 131,692,886.22 97,259,337.00 4,221,800.00 
 

11,433,843.68 11,273,843.68 1,025,200.00 
 

10,000.00 6,771,968.68 143,126,729.90 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
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до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

Додаток 3.1 

 

 
від 14 липня 2021 року № 170 

 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів 

(У межах змін до обсягу доходів, Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам, що 

утворився на 01.01.2021 року, Спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 року, Спрямування залишку коштів субвенції з 

місцевого бюджету на соціально-економічний розвиток за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 01.01.2021  

року, Спрямування частини залишку коштів екологічного податку, що утворився на 01.01.2021 року, зміни до розподілу видатків бюджету 

сільської територільної громади в межах змін загального обсягу видатків ) 
 

07557000000 
код бюджету 

(грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

 

 

Код 

ТПКВК 

МБ 

 

 

Код 

ФКВМ 

Б 

 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету / відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд  

 

 

Разом 

 

 

 

усього 

 

 
видатки 

споживання 

з них  

 
видатки 

розвитку 

 

 

 

усього 

 
 

у тому 

числі бюджет 

розвитку 

 

 
видатки 

споживання 

з них  

 
видатки 

розвитку 

 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

 

оплата 

праці 

 
комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів: 

І.У межах змін до обсягу доходів 2193800.00 1817600.00 1212000.00 100000.00 0.00 2962209.00 1120812.00 0.00 0.00 0.00 1120812.00 5156009.00 

0100000 1  Сільська рада (головний розпорядник) 1817600.00 1817600.00 1212000.00 100000.00 0.00 1120812.00 1120812.00 0.00 0.00 0.00 1120812.00 2938412.00 

0110000 01  Сільська рада (відповідальний виконавець) 1817600.00 1817600.00 1212000.00 100000.00 0.00 1120812.00 1120812.00 0.00 0.00 0.00 1120812.00 2938412.00 

 

 
0110150 

 

 
0150 

 

 
0111 

Організаційне, інформаційно-аналітичне та 

матеріально-технічне забезпечення 

діяльності обласної ради, районної ради, 

районної у місті ради (у разі її створення), 

міської, селищної, сільської рад 

 

 
1672600.00 

 

 
1672600.00 

 

 
1200000.00 

   

 
0.00 

 

 
0.00 

     

 
1672600.00 

0113210 3210 1050 
Організація та проведення громадських 

робіт 
15000.00 15000.00 12000.00         15000.00 

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального захисту і 
соціального забезпечення 

20000.00 20000.00          20000.00 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою населених пунктів 100000.00 100000.00  100000.00        100000.00 

0116090 6090 0620 
Інша діяльність у сфері житлово- 

комунального господарства 
10000.00 10000.00 

         
10000.00 

 

0117363 

 

7363 

 

0490 

Виконання інвестиційних пректів в рамках 

здійснення заходів щодо соціально-економічного 

розвитку окремих територій 

      

920812.00 

 

920812.00 
    

920812.00 

 

920812.00 

 
0117367 

 
7367 

 
0490 

Виконання інвестиційних проектів в рамках 

реалізації заходів спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я у сільській місцевості 

      
200000.00 

 
200000.00 

    
200000.00 

 
200000.00 

0600000 06  Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
136800.00 126800.00 0.00 0.00  1841397.00 1841397.00 0.00 0.00 0.00 224000.00 1978197.00 

0610000 06  Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 
136800.00 126800.00 0.00 0.00  1841397.00 1841397.00 0.00 0.00 0.00 224000.00 1978197.00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 16000.00 16000.00    170000.00 170000.00    170000.00 186000.00 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 

74000.00 74000.00          74000.00 

0611142 1142 0990 Інші програми та заходи у сфері освіти 10000.00 10000.00           



 

 
 

0611181 

 

 
 

1181 

 

 
 

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" 

 

 
 

0.00 

 

 
 

0.00 

    

 
 

72500.00 

 

 
 

72500.00 

    

 
 

54000.00 

 

 
 

72500.00 

 
0615062 

 
5062 

 
0810 

Підтримка спорту вищих досягнень та 

організацій, які здійснюють фізкультурно- 

спортивну діяльність в регіоні 

 
15000.00 

 
15000.00 

    
0.00 

 
0.00 

    
0.00 

 
15000.00 

 

 

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 

 

 

21800.00 

 

 

21800.00 

    

 

767800.00 

 

 

767800.00 

    

 

582300.00 

 

 

789600.00 

 
0617363 

 
7363 

 
0490 

Виконання інвестиційних пректів в рамках 

здійснення заходівщодо соціально- 

економічного розвитку окремих територій 

      
831097.00 

 
831097.00 

    
831097.00 

 
831097.00 

 
0800000 

 
08 

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

 

239400.00 

 

239400.00 

          

239400.00 

0810000 08 
 Відділ соціального захисту та охорони 

здоров"я (відповідальний виконавець) 
239400.00 239400.00 

         
239400.00 

 

0812144 
 

2144 
 

0763 

Централізовані заходи з лікування хворих на 

цукровий та нецукровий діабет 
 

139500.00 

 

139500.00 

          

139500.00 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері охорони 

здоров’я 
50000.00 50000.00 

          

 

0813104 

 

3104 

 

1020 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 

 

49900.00 

 

49900.00 

          

49900.00 

II. Спрямування частини залишку коштів освітньої субвенції з 

державного бюджету місцевим бюджетам, що утворився на 01.01.2021 

року 

 
370000.00 

 
370000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
430000.00 

 
430000.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
430000.00 

 
800000.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
370000.00 370000.00 0.00 0.00 0.00 430000.00 430000.00 0.00 0.00 0.00 430000.00 800000.00 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 
370000.00 370000.00 0.00 0.00 0.00 430000.00 430000.00 0.00 0.00 0.00 430000.00 800000.00 

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
370000.00 370000.00 0.00 

  
430000.00 430000.00 

   
430000.00 800000.00 

ІІІ. Спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на 

соціально-економічний розвиток Закарпатської області за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 

року 

      
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 

     
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

     
0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

0617363 

 

7363 

 

0490 

Виконання інвестиційних пректів в рамках 

здійснення заходівщодо соціально- 

економічного розвитку окремих територій 

      

-3332675.00 

 

-3332675.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

-3332675.00 

 

-3332675.00 

 
0617380 

 
7380 

 
0490 

Виконання інвестиційних проектів за 

рахунок інших субвенцій з державного 

бюджету 

      
3332675.00 

 
3332675.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
0.00 

 
3332675.00 

 
3332675.00 

   в т.ч. за рахунок коштів субвенції з 

місцевого бюджету на соціально- 

економічний розвиток Закарпатської 

області за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

      

 
3332675.00 

 

 
3332675.00 

    

 
3332675.00 

 

 
3332675.00 



ІV. Спрямування залишку коштів субвенції з місцевого бюджету на 

соціально-економічний розвиток за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету, що утворився на 01.01.2021 року 

      

95040.00 

 

95040.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

95040.00 

 

95040.00 

0100000 1 
 

Сільська рада (головний розпорядник) 
     

95040.00 95040.00 
   

95040.00 95040.00 

0110000 01  Сільська рада (відповідальний виконавець)      95040.00 95040.00    95040.00 95040.00 

 

117363 

 

7363 

 

0490 

Виконання інвестиційних пректів в рамках 

здійснення заходівщодо соціально- 

економічного розвитку окремих територій 

      

95040.00 

 

95040.00 

    

95040.00 

 

95040.00 

V. Спрямування частити залишку коштів екологічного податку, що 

утворився на 01.01.2021 року 

     
100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 

0100000 1  Сільська рада (головний розпорядник)      100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 

0110000 01 
 

Сільська рада (відповідальний виконавець) 
     

100000.00 0.00 100000.00 0.00 0.00 0.00 100000.00 

0118340 8340 0540 
Природоохоронні заходи за рахунок 

цільових фондів 

     
100000.00 0.00 100000.00 

  
0.00 100000.00 

VІ. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територільної 

громади в межах змін загального обсягу видатків 

 

-140000.00 

 

-140000.00 

 

0.00 

 

-64960.00 

 

0.00 

 

140000.00 

 

140000.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

140000.00 

 

0.00 

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту (головний 

розпорядник) 
-140000.00 -140000.00 0.00 -64960.00 

 
140000.00 140000.00 0.00 

  
140000.00 0.00 

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 
-140000.00 -140000.00 0.00 -64960.00 0.00 140000.00 140000.00 0.00 0.00 0.00 140000.00 0.00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 64960.00   64960.00         

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 

закладами загальної середньої освіти 
-64960.00 

  
-64960.00 

        

0611061 1061 0921 
Надання загальної середньої освіти 
закладами загальної середньої освіти 

-140000.00 -140000.00 
   

140000.00 140000.00 0.00 
  

140000.00 0.00 

 

0800000 

 

08 

 
Відділ соціального захисту та охорони 

здоров'я (головний розпорядник) 

    

7000.00 
        

 

0810000 

 

08 
 Відділ соціального захисту та охорони 

здоров'я (відповідальний виконавець) 

   
7000.00 

        

 
 

0813104 

 
 

3104 

 
 

1020 

Забезпечення соціальними послугами за 

місцем проживання громадян, які не здатні 

до самообслуговування у зв'язку з похилим 

віком, хворобою, інвалідністю 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

  
 

7000.00 

        

3700000 37 
 

Фінансовий відділ (головний розпорядник) 0.00 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

3710000 37 
 Фінансовий відділ (відповідальний 

виконавець) 
0.00 0.00 -10000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

 

 
 

3710160 

 
 

0160 

 
 

0111 

Керівництво і управління у відповідній сфері 

у містах (місті Києві), селищах, селах, 

об’єднаних територіальних громадах 

 
 

0.00 

 
 

0.00 

 
 

-10000.00 

         

 

Х 

 

Х 

 

Х 

 

УСЬОГО 

 

2423800.00 

 

2047600.00 

 

1212000.00 

 

35040.00 

 

0.00 

 

3727249.00 

 

1690812.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

0.00 

 

1690812.00 

 

6151049.00 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 4 

до рішення сільської ради "Про бюджет 
 

сільської територіальної 

громади на 2021 рік" 

 
 

 

07557000000 

(код бюджету) 

Зміни до кредитування сільського бюджету у 2021 році 
 

 

 

 

грн. 
 

 

 
Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

 

 
Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

 

 
Код 

Функціональн 

ої 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

 

 

 
Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету/відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету 

Надання кредитів Повернення кредитів Кредитування-всього 

 

 
 

 
 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд  

 
 

 
 

Разом 

 

 
 

 
 

Загальний фонд 

Спеціальний фонд  

 
 

 
 

Разом 

Спеціальний фонд  

 
 

 
 

Разом 

 
 

 

 
усього 

 

 
у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

 
 

 

 
усього 

 

 
у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

 
 

 

 
усього 

 

 
у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

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

0100000 01 
 

Сільська рада (головний розпорядник) 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

0110000 01 
 Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 

 

0118832 

 

8832 

 

1060 

Повернення довгострокових кредитів, 

наданих індивідуальним забудовникам 

житла на селі 

  

0 

  

0 

    

0 

 

0 

  

0 

0100000 01 
 

Сільська рада (головний розпорядник) 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

0110000 01 
 Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 
20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 
0118831 

 
8831 

 
1060 

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла 

на селі 

 
20,000.00 

 
0.00 

  
20,000.00 

    
0.00 

 
0.00 

  
20,000.00 

   Всього 20,000.00 0.00 0.00 20,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 20,000.00 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

1 



 

 
до рішення сільської ради "Про бюджет 

територіальної громади на 2021 рік" 

Додаток 5 

сільської 

 

 

 
 
 

07557000000 

(код бюджету) 

Зміни до розподілу витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2021 році 
 

 

 

гривень 

 
Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ відповідального 

виконавця, найменування бюджетної 

програми 

 

Найменування місцевої програми 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено місцеву 

програму 

 

Усього 

 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

 
усього 

у тому числі 

бюджет 
розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 01 
 Сільська рада (головний 

розпорядник) 

  
215,000 215,000 0 0 

0100000 01 
 Сільська рада (відповідальний 

виконавець) 

  
215,000 215,000 0 0 

 

0113210 

 

3210 

 

1050 

 
Організація та проведення 

громадських робіт 

"Програма суспільно-корисних робіт для порушників на яких судом 

накладено адміністративні стягнення у вигляді суспільно-корисних 

робіт у населених пунктах Тур'є-Реметівської сільської ради" 

 
Рішення № 167 від 

14.07.2021 

 

15,000 

 

15,000 

  

 
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 

24.12.2021 (зі 

змінами) 

 
20,000 

 
20,000 

  

 
0116030 

 
6030 

 
0620 

Організація благоустрою населених 

пунктів 

"Програма благоустрою населених пунктів сільської ради на 2021- 

2022 роки" 

Рішення № 71 від 

25.03.2021 (зі 

змінами) 

 
150,000 

 
150,000 

  

 
0116090 

 
6090 

 
0620 

 
Інша діяльність у сфері житлово- 

комунального господарства 

 
Програма " Ефективного використання майна комунальної власності 

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

Рішення № 72 від 

25.03.2021 (зі 

змінами) 

 
10,000 

 
10,000 

  

 
0118831 

 
8831 

 
1060 

Надання довгострокових кредитів 

індивідуальним забудовникам житла 

на селі 

 
Програма « Власний дім» на 2021 – 2023 рр. 

Рішення № 52 від 

02.02.2021 

 
20,000 

 
20,000 

  

0600000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 

 

\ 

 
25,000 25,000 

  

0610000 06 
 Відділ освіти, молоді та спорту 

(відповідальний виконавець) 

  
25,000 25,000 

  

0611142 1142 0990 
Інші програми та заходи у сфері 

освіти 
Програма "Обдарована дитина" на 2021 - 2025 роки 

Рішення № 76 від 

25.03.2021 
10,000 10,000 

  

 

0615062 

 

5062 

 

0810 

Підтримка спорту вищих досягнень 

та організацій, які здійснюють 

фізкультурно-спортивну діяльність в 

регіоні 

 
"Програма розвитку фізичної культури і спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради на 2021-2025 роки" 

 
Рішення № 74 від 

25.03.2021 

 

15,000 

 

15,000 

 

0 

 

0 

 
0800000 

 
08 

 Відділ соціального захисту та 

охорони здоров"я (головний 

розпорядник) 

   
50,000 

 
50,000 

  

 
0810000 

 
08 

 Відділ соціального захисту та 
охорони здоров"я (відповідальний 

виконавець) 

   
50,000 

 
50,000 

  

 

 
0812152 

 

 
2152 

 

 
0763 

 

Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 

Програма фінансової підтримки комунального некомерційного 

підприємства "Перечинський районний центр первинної медико- 

санітарної допомоги" Перечинської районної ради Закарпатської 

області та відшкодування витрат повязаних з відпуском лікарських 

засобів на 2021 рік 

 

Рішення № 53 від 

02.02.2021 

 

 
50,000 

 

 
50,000 

  

РАЗОМ      290,000 290,000 0 0 



Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 6 

до рішення сільської ради "Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік" 

від 14 липня 2021 року №170 

 
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 

 

 
 

 
 

Код 

ФКВМБ 

 

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету / відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

 

 

 
 

Найменування об’єкта будівництва/вид будівельних робіт, у 

томучислі проектні роботи 

 

 

 
Загальна 

тривалість 

будівництва 

(рік початку і 

завершення) 

 

 
 

 
Загальна вартість 

будівництва, 

гривень 

 

Рівень 

виконан 

ня робіт 

на 

початок 

бюджетн 

ого 

періоду, 

% 

 
Обсяг видатків 

бюджету 

розвитку, які 

спрямовуються 

на будівництво 

обєкта у 

бюджетному 

періоді, гривень 

 

 

Рівень 

готовності 

об'єкта на 

кінець 

бюджетно 

го 

періоду,% 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 1  Сільська рада (головний розпорядник)       14790952.00  1215852.00  

0110000 01  Сільська рада (відповідальний виконавець)        14790952.00  1215852.00  

 
0117363 

 
7363 

 
0490 

Виконання інвестиційних пректів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 

   
14790952.00 

  
1215852.00 

 

    Робочий проект на капітальний ремонт вул. Л. Українки від будинку № 1 

до будинку № 8 в. с. Турї Ремети Ужгородського району Закрапатської 

області 

  
865812.00 

  
865812.00 

 

    Реконструкція будівлі клубу під соціально- культурний центр (клуб, 

бібліотека, ФАП) с. Мокра, 60 Перечинського району. 

Коригування. 

2018-2021 
6923204.00 

85 
150040.00 

100 

 

0117367 

 

7367 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в рамках реалізації 

заходів спрямованих на розвиток системи охорони здоров'я у 

сільській місцевості 

 
Амбулаторія загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я Пасіка, 

Перечинського районц -будівництво 

 

2019-2021 

 

7001934.00 

 

86 

 

200000.00 

100 

 
0600000 

 
06 

  

Відділ освіти, молоді та спорту (головний розпорядник) 

   
5030915.00 

  
1201097.00 

 

 

0610000 
 

06 
  

Відділ освіти, молоді та спорту (відповідальний виконавець) 
   

5030915.00 
  

1201097.00 
 

 

0611061 

 

1061 

 

0921 
Надання загальної середньої освіти закладами загальної 

середньої освіти 

   

3030223.00 
  

370000.00 
 

    
Капітальний ремонт по заміні вікон будівлі Тур’я Бистрянської гімназії 2021 

 

290000.00 
  

290000.00 
100 

    Будівництво внутрішніх вбиралень у Вільшинківському НВК ЗОШ І-ІІ ст.- 

ДНЗ 

 

2020-2021 
 

2740223.00 
  

80000.00 
100 

 

0617380 

 

7380 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 

   

4502270.00 

  

3332675.00 

 

    Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. 

Турянська, 35 в с.Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської 

області 

 
2021 

 
1 576 048,00 

  
1 514 248,00 

 
100 

 

 

 

 



1 



    
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. 

Зелена, 37 в с.Тур’я Поляна, Перечинського району Закарпатської області 

 
2021 

 
1 365725,00 

  
1 268 200,00 

 
100 

    Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на 

території Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, вул.. 

Духновича,66 Перечинського району Закарпатської області 

 
2021 

 
1560497,00 

  
550 227,00 

 
100 

 

0617363 

 

7363 

 

0490 

Виконання інвестиційних проектів в рамках здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих 

територій 

   

-2501578.00 

  

-2501578.00 

 

100 

    
Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на 

території Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, вул.. 

Духновича,66 Перечинського району Закарпатської області 

 

2021 

 

1560497.00 

  

831097.00 

90 

    
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. 

Турянська, 35 в с.Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської 

області 

 

 

 

- 1514 248,00 

  

- 1 514 248,00 

 

 

     
Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул.. 

Зелена, 37 в с.Тур’я Поляна, Перечинського району Закарпатської області 

 

 

 

- 1 268 200,00 

  

- 1 268 200,00 

 

 

    
Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на 

території Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ступенів в.с.Тур’я Бистра, вул.. 

Духновича,66 Перечинського району Закарпатської області 

 

 

 

- 550 227,00 

  

- 550 227,00 

 

 

Х Х Х УСЬОГО Х Х Х Х 2,416,949.00 Х 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

2 



до рішення сільської ради "Про бюджет 

 
сільської територіальної громади 

на 2021 рік" 

 
від 14 липня 2021 року № 170 

 

 
07557000000 
код бюджету 

 

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 

 
 

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

 

 

 

 

 
(грн) 

 

Код 

Класифікації 

доходу бюджету 

/ Код бюджету 

 
Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 

 

Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

 
41034500 

Субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій 

 
1696909.00 

 
41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» 

 
789600.00 

 
41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

 
139500.00 

7100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 2626009.00 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

 

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 200,000.00 

7312200000 Районний бюджет Ужгородського району 200,000.00 

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 2,826,009.00 

Х загальний фонд 2,626,009.00 

Х спеціальний фонд 200,000.00 
 

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 

 
 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту 

 

 
Усього 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

   0 

   0 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

   0 

   0 

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 0 

Х Х загальний фонд 0 

Х Х спеціальний фонд 0 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14 липня 2021 Тур’ї Ремети № 172 
 

 

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 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

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 № 71, виклавши її у новій редакції (додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

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

підприємництва та комунальної власності . 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

https://ips.ligazakon.net/document/view/Z970280?ed=2014_10_26&an=168
https://ips.ligazakon.net/document/view/Z970280?ed=2014_10_26&an=168
https://ips.ligazakon.net/document/view/OD120047?ed=2012_02_28&an=14
https://ips.ligazakon.net/document/view/OD120047?ed=2012_02_28&an=14


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішенням сесії сільскої ради 

від 14.07.2021 року № 172 

 

 

 

 
 

ПРОГРАМА 

благоустрою населених пунктів Турє-Реметівської сільської ради 

на 2021-2022 роки 

1. Загальні положення 

За останні роки в населених пунктах громади накопичилось безліч 

проблем, пов’язаних із недостатнім рівнем та не систематичним проведенням 

заходів у сфері благоустрою, які потребують термінового вирішення. 

В громаді розвиваються підприємства приватного бізнесу, вирішується та 

вдосконалюється питання дошкільних та освітніх,бібліотечних та медичних 

закладів. 

Необхідно забезпечити виконання робіт із благоустрою, із санітарного 

очищення, проведення робіт з боротьби зі стихійними сміттєзвалищами, 

здійснення заходів щодо належного поводження з твердими побутовими 

відходами тощо. У бюджеті частково закладенокошти для реалізації програм 

з благоустрою, але важливо також залучення коштів інвесторів, спонсорів, 

залучення підрядних організацій для виконання робіт, всебічне сприяння 

приватним підприємцям і фірмам щодо організації підприємств по збору, 

вивозу та переробки і утилізації твердих побутових відходів, ремонту доріг 

комунальної власності, озеленення території, вуличного освітлення тощо. На 

сучасному етапі вирішальне значення має впровадження нових інноваційних 

науково обґрунтованих підходів та методів підвищення ефективності системи 

благоустрою населених пунктів. 

Програма визначає загальний порядок планування, ремонту, утримання і 

фінансування робіт з комплексного благоустрою населених пунктів громади, а 

також встановлює певний перелік заходів, об'ємів і пропозицій щодо суттєвого 

та якісного покращення благоустрою, санітарного стану і довкілля у 

відповідності до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні» та 

«Про благоустрій населених пунктів». 



2. Паспорт 

Програми благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2021–2022 роки 
 

1. Ініціатор розроблення 

і розробник Програми 
Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Відповідальний виконавець 

Програми 
Тур’є-Реметівська сільська рада 

3. Строк реалізації Програми 2021–2022 роки 

4.  

 
Мета Програми 

Визначення основних заходів, 

спрямованих на благоустрій 

населених пунктів, реалізація яких 

дозволить поліпшити загальний 

благоустрій територій 

5.  

 
Очікувані результати 

Поліпшення санітарного та 

естетичного стану населених 

пунктів. Освітлення території 

відповідно до потреб громади. 

Поліпшення якості послуг 

6.  
Джерела фінансування 

Кошти сільського бюджету та інші 

джерела, не заборонені 

законодавством 

7. Загальний обсяг фінансових 

ресурсів, необхідних для 

реалізації Програми 

 

1650.0 тис.грн. 

 

3. Структура і характеристика об’єктів благоустрою населених пунктів сільської ради 
 

До об’єктів благоустрою населених пунктів сільської ради належать: 

1. території загального користування: 

1.1. рекреаційні зони, сади, сквери та майданчики; 

1.2. пам’ятники культурної та історичної спадщини; 



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

1.4. кладовища; 

1.5. інші території загального користування; 

2. території будівель та споруд інженерного захисту територій; 

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

території на умовах договору. 

Елементами (частинами) об’єктів благоустрою є: 

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

доріжок відповідно до діючих норм і стандартів; 

2. будівлі та споруди системи збирання і вивезення відходів; 

3. засоби та обладнання зовнішнього освітлення та зовнішньої реклами; 

4. технічні засоби регулювання дорожнього руху; 

5. будівлі та споруди системи інженерного захисту території; 

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

4. Строки та етапи виконання Програми 

Виконання заходів Програми передбачається  на 2 роки: з 2021 року по 2022 

рік. 

Програма, при необхідності, переглядається щороку з метою уточнення 

завдань, які необхідно вирішити у наступному році. Пропозиції щодо внесення 

змін до Програми готує виконавчий комітет сільської ради. 

5. Мета Програми 
 

Метою Програми є визначення та реалізація основних напрямків, 

спрямованих на забезпечення належного технічного, санітарного та 

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

забезпечення безпечних умов життєдіяльності в населених пунктах сільської 

ради. 

6. Шляхи розв’язання проблеми 
 

Досягнення мети Програми може бути здійснено за умов вирішення 

таких основних завдань: 

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

б) комплексний підхід до проведення робіт та надання послуг з 

благоустрою; 

в) удосконалення системи планування робіт та послуг з благоустрою на 

декілька років відповідно до вимог діючих нормативно-правових актів; 



г) застосування комплексного підходу при плануванні робіт з благоустрою,  

який враховує завершеність виконання всіх видів робіт на окремому об’єкті 

благоустрою, концентрацію фінансових ресурсів. 

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

 

7. Фінансове забезпечення 
 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється в рамках коштів 

сільського бюджету та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Програма передбачає основне фінансування в межах коштів, що 

передбачаються сільським бюджетом на відповідні роки. 

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

надходженням коштів на реалізацію розділів Програми, уточненням обсягів 

робіт за розробленою проектно-кошторисною документацією та виходячи з 

можливостей сільського бюджету. 

 
8. Координація та контроль за ходом виконання Програми 

 

Координація виконання заходів Програми покладається на виконавчий 

комітет сільської ради, яким планується залучення до її виконання комунальних  

підприємств, підрядних підприємств та організацій. 

Контролює виконання Програми постійна комісія сільської ради з питань 

фінансів, соціально-економічного розвитку, комунальної власності та 

інвестицій. 

Виконавчий комітет сільської ради щороку надає сільській раді інформацію 

про хід виконання заходів Програми в межах виділених бюджетних призначень. 

 
 

9. Очікувані результати виконання Програми 
 

В ході виконання Програми очікується досягнення наступних 

результатів: 

- поліпшення санітарного стану населених пунктів громади; 

- збільшення об’єктів із забезпеченням зовнішнього освітлення 

територій та кількості діючих світлоточок; 

- забезпечення безаварійного руху громадського, спеціального, 

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 

 

 
Перелік заходів 

Обсяг коштів, 

тис.грн. 

2021 2022 всього 

Вивезення сміття з територій населених пунктів та 

кладовищ 

90 20 110 

Утримання зовнішніх електромереж вуличного 700 670 1370 

освітлення, технічне обслуговування світлоточок, в т.ч.    

а) оплата за спожиту електроенергію, поточний 

ремонт вуличного освітлення 

 

640 

 

570 

 

1210 

б) придбання електроустаткування та електроламп  
60 

 
100 

 
160 

Благоустрій і поточне утримання кладовищ 

(огородження території, підрізання та зрізування дерев, 

покіс трави, вивіз сміття,утримання території в 

належному санітарному стані) 

50 50 100 

Утримання пам’ятників та пам’ятних знаків, 

майданчиків, територій приміщень комунальної 

власності територіальної громади 

 30 30 

Утримання сміттєзвалищ, очищення контейнерів, 

вивезення побутових відходів та ліквідація стихійних 

сміттєзвалищ 

 20 20 

Монтаж та демонтаж сільської новорічної ялинки, 

придбання ялинкових прикрас 

 20 20 

ВСЬОГО: 840 810 1650 

 

 
Cекретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 173 

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 

 
В И Р І Ш И Л А : 

 

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 № 31, виклавши її у новій редакції 

(додається). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію  

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

підприємництва та комунальної власності . 

 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

https://ips.ligazakon.net/document/view/OD120047?ed=2012_02_28&an=14
https://ips.ligazakon.net/document/view/OD120047?ed=2012_02_28&an=14


ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

14.07.2021 № 173 

 

Програма соціального захисту найменш захищених верств населення 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік 

1. Зміст програми 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачається надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам 

у зв’язку з виплатою допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих, не 

зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як безробітні. 

2. Мета, строки дії програми 

Часткове розв’язання матеріальної проблеми осіб, які здійснюють 

поховання померлих. Програма буде виконуватись протягом 2021 року. 

3. Фінансове забезпечення програми 

Орієнтовний обсяг фінансування програми з сільського бюджету 50000 

гривень. Допомога на поховання однієї особи затверджена в сумі 2000 гривень. 

4. Організаційне забезпечення програми 

Виконання Програми здійснює виконком сільської ради. Контроль за 

виконанням даної програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 
 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 
14.07.2021 Тур’ї Ремети № 174 

 

 

 

 

Про затвердження технічних документацій 

з нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів с. Тур’я Бистра, с. Свалявка, с. Тур’я Поляна, 

с. Полянська Гута, с. Завбуч, с. Тур’я Пасіка, с. Туриця 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області 

 

 
Розглянувши технічні документації з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів с. Тур’я Бистра, с. Свалявка, с. Тур’я Поляна,с. 

Полянська Гута, с. Завбуч, с. Тур’я Пасіка, с. Туриця Тур’є-Реметівської 

сільської ради Ужгородського району Закарпатської області розроблену ДП 

«Закарпатським науково-дослідним та проектним інститутом землеустрою», у 

відповідності до наказу Державного комітету України по земельних ресурсах, 

Міністерства аграрної політики України, Міністерства будівництва, 

архітектури та житлово-комунального господарства України, Української 

академії аграрних наук № 18/15/21/11 від 27 січня 2006 року «Про Порядок 

нормативної грошової оцінки земель сільськогосподарського призначення та 

населених пунктів», який зареєстрований в Міністерстві юстиції України від 05  

квітня 2006 року за № 388/12262 та ст. 26 Закону України «Про місцеве 

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

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Бистра, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 



1.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я 

Бистра, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, що складає 69,64 грн. 

1.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

1.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Бистра, Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року. 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Свалявка, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

2.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земельс. 

Свалявка, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, що складає 43,06 грн. 

2.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

2.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Свалявка, Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року. 

3. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Полянська Гута, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

3.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Полянська 

Гута, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, що складає 65,82 грн. 

3.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

3.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Полянська Гута, Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року. 

4. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Поляна, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

4.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я 

Поляна, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, що складає 66,68 грн. 

4.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/
http://www.carpathia.gov.ua/


4.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Поляна, Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року. 

5. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Завбуч, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

5.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Завбуч, яка 

відповідає до розробленої технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель, що складає 53,00 грн. 

5.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

5.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Завбуч, Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року. 

6. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Пасіка, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

6.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Тур’я 

Пасіка, яка відповідає до розробленої технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель, що складає 64,74 грн. 

6.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

6.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Тур’я Пасіка, Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року. 

7. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Туриця, Тур’є-Реметівської сільської ради 

Ужгородського району Закарпатської області. 

7.1. Встановити середню базову вартість 1 кв. метра земель с. Туриця, яка 

відповідає до розробленої технічної документації з нормативної грошової 

оцінки земель, що складає 83,40 грн. 

7.2. Оприлюднити рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської 

сільської ради https://t-remeta.gov.ua до 15.07.2021 року. 

7.3. Ввести в дію технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населеного пункту с. Туриця, Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Ужгородського району, Закарпатської області з 01.01.2022 року. 

8. Контроль за виконанням данного рішення покласти на постійну 

комісію сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

http://www.carpathia.gov.ua/
http://www.carpathia.gov.ua/
https://t-remeta.gov.ua/


планування території, будівництва, архітектури, охоронипам’яток, 

історичногосередовища та благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 
 

VIII скликання 

 
РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 175 

 
 

Про створення медичних пунктів 

тимчасового базування та затвердження 

Положення про них 
 

Відповідно до статті 35-1 Основ законодавства України про охорону 

здоров’я, Закону України „Про добровільне об’єднання територіальних 

громад”, статей 26, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування в Украї- 

ни”, розпорядження Кабінету Міністрів України від 30.11.2016 № 1013-р, 

наказу Міністерства охорони здоров’я України „Про затвердження Положення 

про центр первинної медичної (медико-санітарної) допомоги та положень про 

його підрозділи” від 29.07.2016 № 801, спільного наказу Міністерства охорони 

здоров’я та Мінрегіонбуду „Про затвердження порядку формування спромож- 

них мереж надання первинної медичної допомоги” від 06.02.2018 № 178/24, з 

метою підвищення доступності первинної медичної допомоги населенню 

віддалених від місця розташування амбулаторій загальної практики – сімейної 

медицини населених пунктів, сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
2. Створити на території Тур’є-Реметівської територіальної громади 

медичні пункти тимчасового базування (далі - МПТБ): 

 

- МПТБ с. Липовець, розташований за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с.Липовець, вул. Г.Сковороди, 24; 

- МПТБ с. Свалявка, розташований за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Свалявка, 44/1; 

- МПТБ с. Маюрки, розташований за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Маюрки , 23. 



3. Затвердити Положення про медичні пункти тимчасового базування сіл 

Липовець, Свалявка та Маюрки, що додаються. 

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

гуманітарних питань. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 176 
 
 

Про прийняття на баланс та 

передачу майна в оперативне 

управління 

 
 

Враховуючи Декларацію про готовність до експлуатації об’єкта, що за 

класом наслідків (відповідальності) належить до об’єктів з незначними 

наслідками (СС1) від 25.03.2021 року № ЗК 101210325907 та Декларацію про 

готовність до експлуатації об’єкта, що за класом наслідків (відповідальності) 

належить до об’єктів з незначними наслідками (СС1) від 29.04.2021 року 

№ ЗК 101210423400, Акти прийняття-передачі виконаних робіт по об’єкту 

„Будівництво амбулаторії загальної практики сімейної медицини в с. Тур’я 

Бистра Перечинського району” та „Амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини в с. Тур’ї Ремети Перечинського району - будівництво”, витяги з 

Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію права 

власності № 262040947 від 17.06.2021 року та № 262141463 від 17.06.2021 року, 

керуючись статтями 135, 137 Господарського кодексу України та статтями 26, 

60 Закону України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є- Реметівська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Прийняти будівлю Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

загальною площею 233,2 квадратні метри, розміщену за адресою: Закарпатська 

область, Перечинський район, с. Тур’я Бистра, вулиця Духновича, будинок 66 

а, 2020 року побудови на баланс та комунальну власність Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

2. Прийняти будівлю Амбулаторія загальної практики сімейної медицини 

загальною площею 325,2 квадратні метри, розміщену за адресою: Закарпатська 

область, Перечинський район, с. Тур’ї Ремети, вулиця Центральна, будинок 16 



а, 2020-2021 років побудовина на баланс та комунальну власність Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

3. Передати приміщення Амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини села Тур’ї Ремети, загальною площею 311,1 метри квадратні, що 

належить до комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради в 

оперативне управління комунальному некомерційному підприємству 

Перечинський районний центр ПМСД Перечинської районної ради (тамбур – 

3,8 м. кв.; хол – 69,2 м. кв.; вбиральня для МГН – 5,2 м. кв.; вбиральня – 1,8 м. 

кв.; туалет – 2,4 м. кв.; приміщення для зберігання медичних виробів – 6,4 м кв.; 

кабінет лікаря - 15,2 м. кв.; кабінет щеплень – 12.0 м. кв.; кабінет лікаря 

(педіатра) – 11,9 м. кв.; хол – 12,2 м. кв.; туалет (дитячий) – 2,1 м. кв.; тамбур – 

5,3 м. кв.; кабінет лікаря – 18,3 м. кв.; маніпуляційна/оглядова – 12,4 м. кв.; 

стерилізаційна – 12,5 м. кв.; процедурна/перев’язочна - 22,3 м. кв.; кабінет 

лікаря – 17,4 м. кв.; лабораторія – 10,3 м. кв.; комора – 2,2 м. кв.; реєстратура – 

3,5 м. кв.; кімната персоналу – 11,8 м. кв.; шлюз – 8,3 м. кв.; санвузол персоналу 

– 3,7 м. кв.; приміщення для зберігання медичних виробів – 6,8 м2; тамбур – 3,8 

м2; топочна – 15,0 м. кв.; ганок – 4,0 м. кв.; ганок – 4,8 м. кв.; ганок – 6,5 м. кв.). 

4. Передати будівлю Амбулаторії загальної практики сімейної 

медицини села Тур’я Бистра, що належить до комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради в оперативне управління комунальному 

некомерційному підприємству Перечинський районний центр ПМСД 

Перечинської районної ради. 

5. Уповноважити сільського голову на підписання договорів про 

передачу в оперативне управління комунального майна. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з 

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 177 
 

 

Про внесення змін до переліку 

об’єктів нерухомого майна 

комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради, 

затвердженого рішенням п’ятої 

сесії VIII скликання № 98 від 

25.03.2021 року 

 
 

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

в Україні”, статті 327 Цивільного Кодексу України, з метою впорядкування та 

обліку об’єктів нерухомого майна комунальної власності, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Доповнити Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради, затверджений рішенням п’ятої сесії VIII 

скликання № 98 від 25.03.2021 року (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля та постійну комісію з питань комунальної власності, житлово- 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення сільської ради 

14.07.2021 № 177 

 
Перелік об’єктів нерухомого майна комунальної власності 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 
 

Назва об’єкта 

 
Місце знаходження 

об’єкта 

Реєстраційний 

номер об’єкта 

нерухомого 

майна 

 

Загальна 

площа 

м. кв. 

Амбулаторія 

загальної практики 

сімейної медицини 

с. Тур’ї Ремети, 

вул. Центральна, 16 а 

 

2388548121232 
 

325,20 

Амбулаторія 

загальної практики 

сімейної медицини 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 66 а 

 

2388031021232 
 

233,2 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 178 
 

 

 

Про внесення змін до Переліку першого 

типу об’єктів оренди комунальної 

власності, затвердженого рішенням п’ятої 

сесії VIII скликання № 99 від 25.03.2021 

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

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

керуючись Порядком передачі в оренду державного та комунального майна, 

затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року № 

483 «Деякі питання оренди державного та коммуна- льного майна» та на 

підставі висновку постійної комісії сільської ради з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 

транспорту,Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Доповнити Перелік першого типу об’єктів оренди, які підлягають 

передачі в оренду на аукціоні (додається). 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення сільської ради 

14.07.2021 № 178 

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

проведення аукціону 
 

Балансоутри- 

мувач 

Адреса об’єкта 

оренди 

Дата 

закінчення 

договору 

Площа 

об’єкта 

оренди м.кв 

Цільове 

призначення 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’їРемети, 

вул. Центральна, 

16 а 

 

вільне 
 

14,1 
Для 

відкриття 

аптечного 

пункту 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’їРемети, 

вул. Радванка, 85 

 

вільне 
 

128,3 
Для 

проведення 

тренувань, 

репетицій 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Раково, вул. 

Центральна, 21 

 

вільне 
 

165,1 
Для 

проведення 

Т ренувань, 

репетицій 

Тур’є – 

Реметівська 
сільська рада 

с. Раково, вул. 

Центральна, 21 

 

вільне 
 

20,1 
Вільне за 

призначенням 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Раково, вул. 

Центральна, 21 

 

вільне 
 

10,1 
Вільне за 

призначенням 

Тур’є – 

Реметівська 
сільська рада 

с. Раково, вул. 

Центральна, 21 

 

вільне 
 

18,5 
Для розміщення 

кафе, бару 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Туриця, вул. 

Центральна, 65 

 

вільне 

 

102,2 

Для масових 

заходів 

Тур’є – 

Реметівська 
сільська рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 80 

 

вільне 

 

120,9 

Для масових 

заходів 

Тур’є – 

Реметівська 

сільська рада 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 80 

 

вільне 

 

23,1 

Вільне за 

призначенням 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 179 
 

 

 

Про намір передачі 

майна в оренду 

 
 

Відповідно до Закону України «Про оренду державного та комунального 

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

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

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись Порядком 

передачі в оренду державного та комунального майна, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 03.06.2020 року 

№ 483 «Деякі питання оренди державного та комунального майна», враховуючи 

рішення п’ятої сесії Тур’є-Реметівської сільської ради № 99 від 25.03.2021року 

«Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності», що підлягають передачі в оренду на аукціоні з метою 

врегулювання правових, економічних та організаційних відносин, пов’язаних з 

передачею в оренду майна, майнових відносин між орендодавцями та 

орендарями щодо господарського використання майна, що перебуває в 

комунальній власності Тур’є-Реметівської ради, сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

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

комунального майна згідно з додатком. 

2. Відповідно до Порядку передачі в оренду державного та 

комунального майна, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України 

від 03 червня 2020 року №483, офіційним засобом для розміщення інформаціїз 

питань оренди об’єктів комунальної власності вважати офіційний сайт Тур’є- 

Реметівської сільської ради та Електронну Торгову Систему (ЕТС). 

3. Відповідно до рішення сільської ради від 25.03.2021 № 99 - «Про 



затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності» (зі змінами та доповненнями) та цього рішення сесії, 

сформувати оголошення щодо намірів передачі в оренду комунального майна 

сільської ради для розміщення в ЕТС та забезпечити оприлюднення цього 

рішення на офіційному сайті Тур’є-Реметівської сільської ради протягом п’яти 

робочих днів після його прийняття. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 
сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля, начальника відділу житлово-комунального господарства, транспорту 
та благоустрою Любомира Чомоляка та постійну комісію з питань комунальної 

власності, житлово-комунального господарства, енергозбереження та 
транспорту. 

 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 
до рішення сільської ради 
14.07.2021 № 179 

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

аукціоні 
 
 

 
Об’єкт оренди 

 

Адреса об’єкта 

оренди 

Площа 

об’єкта 

оренди 
м.кв 

 

Цільове 

призначення 

Нежитлове приміщення 

амбулаторії загальної 

практики сімейної 

медицини 

с. Т.Бистра, 

вул. Духновича, 110 

15 
м.кв 

Для розміщення 

стоматологічного 

кабінету 

Вбудоване приміщення 

дільничної лікарні, літ. А 

с. Порошково, 

вул. Центральна,88 

21,4 
м.кв 

Розміщення 

стоматологічного 

кабінету вбудованого 

приміщення 

дільничої лікарні 
літ.А 

Нежитлове приміщення 

адмінбудинку Тур’є- 

Полянської сільської 

ради 

с. Тур’я Поляна, 

вул. Зелена, 82 

30 
м.кв 

Розміщення 

поштового 

відділення 

Нежитлове приміщення 

будівлі дільничної 

лікарні 

с. Тур’ї Ремети, 

вул. Центральна, 16 

22,9 
м.кв 

Для розміщення 

стоматологічного 

кабінету 

Будівля, фельдшерсько- 

акушерського пункту 

(колишня) 

с. Тур’я Пасіка, 

вул. Воєводино, 11 

33,3 
м.кв 

Оренда (Зіхор А.І.) 

Нежитлова будівля с. Тур’ї Ремети, 

вул. Центральна, 21 

107,2 

м.кв 
Розміщення складу, 

інше 

Приміщення сільського 

будинку культури 

с. Порошково, 

вул. Центральна, 73 

204 м.кв Розміщення 
розважальних 

програм (дискотек) 

Приміщення сільського с. Порошково, 70 Розміщення кафе- 



будинку культури вул. Центральна, 73 м.кв бару 

Зал Тур’є-Бистрянсько- 

го клубу 

с. Тур’я Бистра, 

вул. Духновича, 68 

30 
м.кв 

Культурно- 

оздоровчих, 

спортивних програм 

Майновий комплекс 

Перечинського 

комунального 

спеціалізованого під- 

приємства-видавництва 

«ТУРПРЕС» 

м. Перечин, 
вул. Ужгородська, 93 

1245 
м.кв 

Розміщення станції з 

технічного 

обслуговування та 

ремонту автомобілів 

Нежитлове приміщення 

будівлі Амбулаторії 

загальної практики 

сімейної медицини 

с. Тур’ї Ремети, 

вул. Центральна, 16 а 

14,1 
м.кв 

Для відкриття 

аптечного пункту 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 180 

Про створення комісії з проведення 

технічної інвентаризації безхазяйного 

нерухомого майна та прийняття його 

на облік 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Утворити постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна на території Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

2. Затвердити персональний склад постійно діючої комісії з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради (додаток 1). 

3. Затвердити Положення про постійно діючу комісію з виявлення, 

обстеження та взяття на облік безхазяйного нерухомого майна на території 

Тур’є – Реметівської сільської ради (додається). 

4. Затвердити форму Акту опису нерухомого майна (додаток 2). 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля та постійну комісію з питань комунальної власності, житлово- 

комунального господарства, енергозбереження та транспорту. 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

З метою належного обліку безхазяйного нерухомого майна,розташованого на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради, відповідно до статті 335 

Цивільного кодексу України, керуючись Постановою Кабінету Міністрів 

України „Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень” від 25.12.2015 № 1127, підпункту 10 пункту б статті 30 Закону 

України „Про місцеве самоврядування в Україні”, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 



Додаток 1 
до рішення сільської ради 
14.07.2021 № 180 

 

 
СКЛАД 

постійно діючої комісії з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

Голова комісії 

КОРОЛЬ 
Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади 

 

Заступник голови комісії 
 
 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь- 

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 
 

Секретар комісії 
 

 

ДАНИЛО 

Олександра Володимирівна 

- головний спеціаліст відділу житлово- 

комунального господарства,транспор- 

ту та благоустрою 
 

Члени комісії: 
 

БІГАН 
Михайло Михайлович 

- керуючий справами (секретар) 
виконавчого комітету сільської ради 

 
 

ПОЛОНСЬКА 

Тетяна Мирославівна 

 

 
ТУРЯНИЦЯ 

Олеся Іванівна 

- 

 

 

 
- 

головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності 

 

заступник керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету 

сільської ради, начальник відділу 

правової та кадрової роботи 



ВЕСЕЛИНА - начальник відділу земельних відносин 

Ніна Йосипівна  та екології 

 
староста - відповідно до місця розташування 

відповідного населеного пункту  безхазяйного нерухомого майна 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення сесії сільської ради 

14.07.2021№ 180 

 

 
Положення 

про постійно діючу комісію з виявлення, обстеження та взяття на облік  

безхазяйного нерухомого майна сільської ради 

1. Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна (далі – Комісія) утворюється з метою 

упорядкування роботи та координації дій з виявлення, обстеження та взяття на 

облік безхазяйного нерухомого майна на території Тур’є-Реметівськоїсільської 

ради. 

2. У своїй діяльності Комісія керується Цивільним кодексом України, 

Законом України „Про місцеве самоврядування в Україні”. 

3. Комісія з питань своєї діяльності підзвітна та підконтрольна 

виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. На Комісію покладаються завдання: 

1) ведення обліку безхазяйного нерухомого майна, виявленого на 

території Тур’є - Реметівської сільської ради; 

2) підготовка заяв Тур’є-Реметівської сільської ради до органу, який 

здійснює державну реєстрацію прав на нерухоме майно, про взяття на облік 

нерухомого майна як безхазяйного; 

3) розміщення в друкованих засобах масової інформації оголошень від 

імені Тур’є-Реметівської сільської ради про взяття на облік безхазяйного 

нерухомого майна; 

4) здійснення заходів з виявлення на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради безхазяйного нерухомого майна; 

5) здійснення заходів щодо збереження та утримання виявленого на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради нерухомого майна 

6) підготовка позовних заяв про передачу безхазяйного нерухомого майна 

у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Комісія утворюється рішенням сесії сільської ради. 

6. Комісія здійснює свою роботу у формі засідань, які проводяться по мірі  

необхідності. 

7. Голова Комісії організовує і скеровує роботу Комісії, визначає дату та 

час проведення її засідань, формує Порядок денний засідань, веде засідання. На 

час тимчасової відсутності голови Комісії його функції виконує заступник 

голови Комісії. 



8. Секретар Комісії доводить до відома членів Комісії дату та час 

проведення засідань Комісії та їх Порядок денний. 

9. Хід засідань Комісії фіксується у протоколі засідання Комісії, який 

ведеться секретарем Комісії та підписується всіма присутніми на засіданні 

членами Комісії. 

10. Рішення Комісії приймаються шляхом відкритого голосування 

простою більшістю голосів членів Комісії. 

11. Комісія має право: 

1) одержувати від структурних підрозділів Тур’є - Реметівської сільської 

ради документи та інформацію, необхідну для виконання покладених на неї 

завдань; 

2) на безперешкодний доступ до об’єктів безхазяйного нерухомого 

майна, що знаходяться на території Тур’є - Реметівської сільської ради. 

12. Виявлення та обстеження об’єктів безхазяйного нерухомого майна 

здійснюється Комісією відповідно до чинного законодавства. 

13. За результатами обстеження об’єктів безхазяйного нерухомого майна 

Комісія складає Акт обстеження нерухомого майна, форму якого затверджено 

даним рішенням сесії. 

14. Комісія несе відповідальність за несвоєчасне виконання покладених 

на неї завдань. 



Додаток 2 
до рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 180 

 
Акт обстеження нерухомого майна 

Постійно діюча комісія з виявлення, обстеження та взяття на облік 

безхазяйного нерухомого майна та майна території Тур’є-Реметівської 

сільської ради у складі: 

Голова Комісії          

Заступник голови Комісії         

   

   

   

   

   

   

здійснили обстеження об’єкта безхазяйного нерухомого майна, яке 

знаходиться на території Тур’є-Реметівської сільської ради у складі: 

і встановили, що за адресою    

             знаходиться 

об’єкт безхазяйного нерухомого майна, а саме (характеристики 

нерухомого майна  та опис  його  технічного стану) 

 

 

 

 

  зазначене 
 

 

 

 

безхазяйне нерухоме майно передане на зберігання 

Цей Акт складений у примірниках. 

Голова комісії: 

Заступник голови 

комісії: Секретар 

комісії: 

Член 

комісії: 

Член 

Секретар Комісії 

Член Комісії 

Член Комісії 

Член Комісії 

Член Комісії 

Член Комісії 

 



комісії: 

Член 

комісії: 

Член 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 181 
 

Про постійно діючу комісію з 

питань поводження з 

безхазяйними відходами на 

території Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
 

Відповідно до статті 12 Закону України «Про відходи», статей 26, 30 та 33 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 03 серпня 1998 року № 1217 «Про затвердження Порядку 

виявлення та обліку безхазяйних відходів», з метою запобігання або зменшення 

обсягів утворення відходів, вдосконалення механізму їх обліку, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Утворити постійно діючу комісію з питань поводження з безхазяйними 

відходами на території Тур’є-Реметівської сільської ради та затвердити її склад 

(додається). 

2. Комісії у своїй роботі керуватися Законом України «Про відходи» та 

Постановою Кабінету Міністрів України від 03.08.1998 року № 1217 «Про 

затвердження порядку виявлення та обліку безхазяйних відходів». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля та 



постійну комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення сільської ради 

14.07.2021 № 181 

 
 

Склад постійно діючої комісії з питань поводження з безхазяйними відходами 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова комісії 
КОРОЛЬ 
Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 
діяльності виконавчих органів влади 

 

Заступник голови комісії 

ЧОМОЛЯК 
Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово- 
комунального господарства, 
транспорту та благоустрою 

 
Секретар комісії 

ДАНИЛО 

Олександра Володимирівна 
- головний спеціаліст відділу житлово- 

комунального господарства, транспор- 
ту та благоустрою 

 

Члени комісії: 

БІГАН 

Михайло Михайлович 

- керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради 

ВЕСЕЛИНА 

Ніна Йосипівна 

- начальник відділу земельних 

відносин та екології 

МАДЯР 

Юрій Мигальович 

- провідний спеціаліст з питань ведення 

військового обліку та цивільного 

захисту 
 

 
 

староста 
відповідного населеного пункту 

- відповідно до місця розташування 
безхазяйних відходів 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 182 
 

 

 

Про надання згоди на передачу 

об’єктів права державної власності в 

комунальну власність 

 
 

Відповідно до пункту 51 частини 1 статті 26, статті 60 Закону України 

„Про місцеве самоврядування в Україні”, частини 2 статті 4 закону України 

„Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності”, 

розглянувши лист Ужгородської районної державної адміністрації від 

20.04.2021 року № 781/02-31, враховуючи висновок постійно комісії з питань 

комунальної власності, житлово-комунального господарства, енергозбере- 

ження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Ужгородській районній державній адміністрації згоду на 

передачу у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради наступних 

об’єктів права державної власності (додаток 1). 

2. Створити комісію з питань передачі об’єктів права державної власності 

в комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської ради (додаток 2). 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення сесії сільської ради 

14.07.2021 № 182 

 

 

Перелік об’єктів права державної власності 

 

 
1. ВАЗ Приора 2170; 

2. Ноутбук НР; 

3. Ноутбук НР; 

4. Ноутбук НР; 

5. Ноутбук НР; 

6. Принтер БФП Canon MF 3010; 

7. Комп’ютер у комплекті з монітором та клавіатурою. 

 
 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

до рішення сесії сільської ради 

14.07.2021 № 182 

 
 

СКЛАД 

комісії з питань передачі об’єктів права державної власності в 

комунальну 
 
 

Голова комісії 

ДЕВІЦЬКА Надія Павлівна Тур’є-Реметівський сільський голова 

Заступник голови комісії 

КРУПЧИНСЬКА Олександра 

Ярославівна 

перший заступник сільського голови 

Члени комісії: 

БАБИЧ Роман Сергійович провідний інженер-програміст відділу 

фінансово-господарського 

забезпечення апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації (за 

згодою) 

БІГАН Михайло Михайлович керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради 

ВАСИЛИНА Аліна Михайлівна заступник начальника відділу 

фінансово-господарського 

забезпечення апарату Ужгородської 

районної державної адміністрації (за 

згодою) 

ДУПИН Катерина Ігорівна начальник юридичного відділуапарату 

Ужгородської районної державної 

адміністрації (за згодою) 

КОРЯК Марія Федорівна начальник відділу бухгалтерського 

обліку та фінансової звітності апарату 

сільської ради 



ПОЛОНСЬКА Тетяна 

Мирославівна 

головний спеціаліст відділу 

бухгалтерського обліку та фінансової 

звітності апарату сільської ради 

ЧОМОЛЯК Любомир 

Мирославович 

начальник відділу  житлово- 

комунального  господарства, 

транспорту та благоустрою апарату 

сільської ради 
 

 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 183 
 

 

 

Про надання дозволу на спеціальне 

використання природних рослинних 

ресурсів 

 
Розглянувши заяви ФОП Коби Василя Васильовича, ФОП Качура Івана 

Васильовича, ФОП Кибзи Віталія Володимировича, ФОП Ватраль Андріани 

Іванівни, ФОП Фучко Ади Марківни та ФОП Цубина Марії Юріївни про 

надання дозволу на спеціальне використання природних рослинних ресурсів 

(чорниця), відповідно до пункту 36 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статей 10, 11 Закону України «Про рослинний світ»,  

статей 15, 43 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», Закон України «Про дозвільну систему у сфері господарської 

діяльності» та Порядку надання дозволу на спеціальне використання природних 

рослинних ресурсів, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Надати ФОП Кобі Василю Васильовичу дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 25000 кг 

чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. Термін дії дозволу –до 

кінця 2021 року. 

2. Надати ФОП Качуру Івану Васильовичу дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 25 000 кг 

чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. Термін дії дозволу –до 

кінця 2021 року. 



3. Надати ФОП Кибзі Віталію Володимировичу дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 25000 кг 

чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. Термін дії дозволу –до 

кінця 2021 року. 

4. Надати ФОП Ватраль Андріани Іванівни дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 25 000 кг 

чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Надати ФОП Фучко Аді Марківній дозвіл на спеціальне використання 

природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 8000 кг чорниці на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

6. Надати ФОП Цубині Марії Юріївній дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) 5000 кг 

чорниці на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

Термін дії дозволу – до кінця 2021 року. 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з питань земельних 

відносин,природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 184 
 

 

 

Про внесення змін до рішення п’ятої сесії 

VІІІ скликання Тур’є-Реметівської 

сільської ради № 124 від 25.03.2021 року «Про 

перелік адміністративних послуг 

відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

 
Відповідно до статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про адміністративні послуги», Закону України 

«Про дозвільну систему у сфері господарської діяльності», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 16 травня 2014 року № 523-р «Деякі питання 

надання адміністративних послуг органів виконавчої влади через центри 

надання адміністративних послуг», з метою якісного надання суб’єктам 

звернення найзатребуваніших адміністративних послуг Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Викласти в новій редакції додаток 1 до рішення п’ятої сесії VІІІ 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради від 25.03.2021 № 124 «Перелік 

адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр 

надання адміністративних послуг» (додається). 

2. Начальнику відділу Тур’є-Реметівської сільської ради «Центр надання 

адміністративних послуг» Мацо І. І. довести це рішення до відома суб’єктів 

надання адміністративних послуг. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 

до рішення сесії сільської ради 

14.07.2021 № 184 

 
ПЕРЕЛІК 

адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської сільської 

ради «Центр надання адміністративних послуг» 

1. Проведення обов’язкової державної експертизи землевпорядної 

документації*. 

2. Виправлення технічної помилки у відомостях з державного земельного 

кадастру, яка була допущеної органом, що здійснює його ведення, з 

видачею витягу*. 

3. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу 

з державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць*. 

4. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі витягу 

з державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель*. 

5. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки, що  

містить узагальнену інформацію про землі (території)*. 

6. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану)*. 

7. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження 

у використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до 

них нормативно-правовими актами, з видачею витягу*. 

8. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць 

з видачею витягу*. 

9. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу*. 

10. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

Державного фонду документації із землеустрою*. 

11. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення державного земельного 

кадастру*. 

12. Видача рішення про передачу у власність, надання у користування 

земельних ділянок сільськогосподарського призначення, що 

перебувають у державній власності*. 



13. Видача дозволу на зняття та перенесення грунтового покриву 

(родючого шару) земельних ділянок*. 

14. Видача висновку про погодження документації із землеустрою*. 

15. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову оцінку  

земельної ділянки*. 

16. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, 

сервітуту, з видачею витягу. 

17. Видача довідки про наявність та розмір земельної частки (паю), довідки  

про наявність у державному земельному кадастрі відомостей про 

одержання у власність земельної ділянки у межах норм безоплатної 

приватизації за певним видом її цільового призначення 

(використання*). 

18. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку*. 

19. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про землі в межах території 

адміністративно-територіальних одиниць*. 

20. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягу 

з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні 

земель*. 

21. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі довідки,  

що містить узагальнену інформацію про землі (території)*. 

22. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювання з картографічної основи державного земельного 

кадастру, кадастрової карти (плану)*. 

23. Внесення до державного земельного кадастру відомостей про обмеження у 

використанні земель, встановлені законами та прийнятими відповідно до них 

нормативно-правовими актами з видачею витягу*. 

24. Внесення до державного земельного кадастру відомостей (змін  до них) про 

земельну ділянку з видачею витягу*. 

25. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін доних) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць з 

видачею витягу*. 

26. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру*. 

27. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу*. 



28. Видача відомостей з документації із землеустрою, що включена до 

державного фонду документації із землеустрою*. 

29. Надання відомостей з державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення державного земельного 

кадастру*. 

30. Видача висновку про погодження документації із землеустрою*. 

31. Прийняття рішення про: передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у 

комунальній власності. 

32. Прийняття рішення про припинення права власності на земельну 

ділянку у разі добровільної відмови власника на користь держави або 

територіальної громади. 

33. Прийняття рішення про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача. 

34. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної 

власності. 

35. Надання дозволу розпорядникам земельних ділянок комунальної 

власності на поділ та об’єднання таких ділянок. 

36. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодовідведення 

земельної ділянки для передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

37. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки, для передачі у власність, для ведення особистого 

селянського господарства. 

38. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в користування на умовах оренди. 

39. Надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо відведення 

земельної ділянки в постійне користування. 

40. Затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється. 

41. Затвердження технічної документації із землеустрою. 

42. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

43. Присвоєння статусу особи гірського населенного пункту. 

44. Видача посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) 

на території гірського населеного пункту. 

45. Надання допомоги на поховання деяких категорій осіб. 

46. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне повітря  

стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої 

групи*. 



47. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

повітря стаціонарними джерелами на об’єкти, які належать до другої та 

третьої групи*. 

48. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду загально- 

державного значення*. 

49. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних ресурсіву 

межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду 

загальнодержавного значення*. 

50. Реєстрація декларації про відходи*. 

51. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів- 

лісорубний квиток на заготівлю деревини під час проведення рубок 

головного користування*. 

52. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів– 

лісовий квиток*. 

53. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази суб’єкта 

господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки*. 

54. Видача дозволу на спеціальне водокористування*. 

55. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування*. 

56. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 

57. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів. 

58. Зняття з обліку великотоннажних та інших технологічних транспортних 

засобів, що не підлягають експлуатації на вулично- дорожній мережі*. 

59. Відомча перереєстрація великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на вулично- 

дорожній мережі*. 

60. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки*. 

61. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки*. 

62. Відомча реєстрація (тимчасової реєстрації) великотоннажних та інших 

технологічних транспортних засобів, що не підлягають експлуатації на 

вулично-дорожній мережі загального користування*. 

63. Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці*. 



64. Реєстрація повідомлення про зміну даних у зареєстрованій декларації 

про початок виконання підготовчих/будівельних робіт*. 

65. Реєстрація повідомлення про початок  виконання підготовчих робіт*. 

66. Внесення змін в зареєстровану декларацію про готовність до 

експлуатації об`єкта*. 

67. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

збудованого об`єкта, на яке визнано право власності за рішенням суду*. 

68. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об’єктів 

будівництва, що за класом наслідків (відповідальності) належать до 

об’єктів з незначними наслідками (СС1), збудовані на земельних 

ділянках відповідного цільового призначення без дозвільного 

документа на виконання будівельних робіт*. 

69. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об`єкта, за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними 

наслідками (СС1)*. 

70. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації об'єкта, 

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта*. 

71. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, що за класом наслідків 

(відповідальності) належать до об'єктів з незначними наслідками 

(СС1)*. 

72. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких 

здійснюється на підставі будівельного паспорта*. 

73. Про початок виконання будівельних робіт щодо об'єктів, що за класом 

наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними 

наслідками (СС1)*. 

74. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорта*. 

75. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання підготовчих робіт*. 

76. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на 

потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження*. 



77. Видача Експлуатаційного дозволу для операторів ринку, що провадить 

діяльність, пов’язану з виробництвом та/або зберіганням харчових 

продуктів тваринного походження*. 

78. Видача узгодженого рішення для «Видачі дозволу на викиди 

забруднюючих речовин в атмосферне повітря стаціонарними 

джерелами на об’єкти, які належать до другої та третьої групи»*. 

79. Видача дозволу на проведення робіт на підприємствах в установах і 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел 

іонізуючого випромінювання і радіоактивних речовин (санітарний 

паспорт)*. 

80. Анулювання дозволу, на проведення діагностичних, 

експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на 

підприємствах в установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з 

використанням джерел неіонізуючого випромінювання*. 

81. Видача дозволу, на проведення діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах в установах і 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел 

неіонізуючого випромінювання*. 

82. Анулювання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з 

радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання*. 

83. Державна реєстрація народження. 

84. Державна реєстрація шлюбу. 

85. Державна реєстрація смерті. 

86. Реєстрація місця проживання особи. 

87. Реєстрація місця перебування особи. 

88. Зняття з реєстрації місця проживання особи. 

89. Видача довідки про реєстрацію місця проживання особи. 

90. Внесення до паспорта громадянина України відомостей про зміну 

нумерації будинків, перейменувань вулиць (проспектів, бульварів, 

площ, провулків, кварталів тощо) населених пунктів, адміністративно- 

територіальних одиниць, зміни в адміністративно-територіальному 

устрої. 

91. Витяг про зареєстрованих в житловому будинку /приміщенні осіб. 

92. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права довірчої  

власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на нерухоме 

майно, об’єкт незавершеного будівництва. 

93. Державна реєстрація речового права, похідного від права власності. 



94. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

95. Надання інформації з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно. 

96. Надання інформації зі взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

97. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно. 

98. Скасування запису Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, скасування державної реєстрації речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень, скасування рішення державного реєстратора (за 

рішенням суду). 

99. Заборона вчинення реєстраційних дій. 

100. Державна реєстрація юридичної особи (крім громадського 

формування). 

101. Державна реєстрація включення відомостей про юридичну особу 

(крім громадського формування), зареєстровану до 1 липня 2004 р., 

відомості про яку не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб - підприємців (крім громадських формувань). 

102. Державна реєстрація змін до відомостей про юридичну особу, що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів юридичної особи (крім громадського 

формування). 

103. Державна реєстрація переходу юридичної особи на діяльність на 

підставі модельного статуту (крім громадського формування). 

104. Державна реєстрація рішення про виділ юридичної особи (крім 

громадського формування). 

105. Державна реєстрація рішення про припинення юридичної особи 

(крім громадського формування). 

106. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

юридичної особи (крім громадського формування). 

107. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії), голови комісії або ліквідатора (крім 

громадського формування). 

108. Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) в результаті її ліквідації. 

109. Державна реєстрація припинення юридичної особи (крім 

громадського формування) в результаті її реорганізації. 

110. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 



111. Державна реєстрація змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ юридичної особи (крім громадського формування), що 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб - підприємців та громадських формувань. 

112. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

юридичної особи (крім громадського формування). 

113. Державна реєстрація фізичної особи – підприємця. 

114. Видача витягу з єдиного Державного реєстру юридичних осіб та 

фізичних осіб-підприємців та громадських формувань. 

115. Виправлення помилок у відомостях Державного реєстру 

юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань. 

116. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіцеарного власника 

юридичної особи. 

117. Надання субсидії для відшкодування витрат на оплату житлово- 

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого 

пічного побутового палива. 

118. Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, і 

скрапленого балонного газу для побутових потреб. 

119. Призначення пільги на оплату житла, комунальних послуг. 

120. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або 

місце їх проживання чи перебування невідоме. 

121. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України “Мати-героїня”. 

122. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям. 
 

123. Призначення державної допомоги: 

1) у зв’язку з вагітністю та пологами жінкам, які не застраховані в систем 

із агальнообов’язкового державного соціального страхування; 

2) при народженні дитини, одноразової натуральної допомоги “пакунок 

малюка”; 

3) при усиновленні дитини; 

4) на дітей, над якими встановлено опіку чи піклування; 

5) на дітей одиноким матерям; 

6) одному з батьків, усиновлювачам, опікунам, піклувальникам, одному з 

прийомних батьків, батькам-вихователям, які доглядають за хворою дитиною, 

якій не встановлено інвалідність; 

7) на дітей, які виховуються у багатодітних сім’ях. 



124. Призначення державної соціальної допомоги особам з інвалідністю 

з дитинства та дітям з інвалідністю. 

125. Призначення надбавки на догляд за особами з інвалідністю з 

дитинства та дітьми з інвалідністю. 

126. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю. 

127. Призначення державної соціальної допомоги на догляд. 

128. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 

непрофесійній /професійній основі. 

129. Призначення одноразової грошової допомоги у разі загибелі 

(смерті) або інвалідності волонтера внаслідок поранення (контузії, травми або 

каліцтва), отриманого під час надання волонтерської допомоги в районі 

проведення антитерористичних операцій, бойових дій та збройних конфліктів. 

130. Призначення грошової допомоги особі, яка проживає разом з особою 

з інвалідністю I або II групи внаслідок психічного розладу, яка за висновком 

лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за нею. 

131. Призначення одноразової грошової/матеріальної допомоги особам з 

інвалідністю та дітям з інвалідністю. 

132. Призначення одноразової компенсації: 

1) сім’ям, які втратили годувальника із числа учасників ліквідації 

наслідків аварії на Чорнобильській АЕС, смерть яких пов’язана з 

Чорнобильською катастрофою; 

2) дружинам (чоловікам), якщо та (той) не одружилися вдруге, померлих 

громадян, смерть яких пов’язана з Чорнобильською катастрофою, участю у 

ліквідації наслідків інших ядерних аварій, у ядерних випробуваннях, військових 

навчаннях із застосуванням ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та 

здійсненні на них регламентних робіт; 

3) батькам померлого учасника ліквідації наслідків аварії на 

Чорнобильській АЕС, смерть якого пов’язана з Чорнобильською катастрофою. 

133. Призначення компенсацій та допомоги учасникам ліквідації наслідків 

аварії на Чорнобильській АЕС, громадянам, які брали участь у ліквідації інших  

ядерних аварій та випробувань, у військових навчаннях із застосуванням 

ядерної зброї, у складанні ядерних зарядів та здійсненні на них регламентних 

робіт, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від Чорнобильської 

катастрофи, віднесеним до категорії 1, або 2, або 3, потерпілим від радіаційного  

опромінення, віднесеним до категорії 1 або 2. 

134. Призначення компенсацій та допомоги дітям, які потерпіли від 

Чорнобильської катастрофи, дітям з інвалідністю, інвалідність яких пов’язана 

з Чорнобильською катастрофою, та їхнім батькам. 

135. Призначення  грошової  компенсації: 

1) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу і назад особам з 

інвалідністю внаслідок війни та прирівняним до них особам; 



2) особам з інвалідністю замість санаторно-курортної путівки; 

3) вартості проїзду до санаторно-курортного закладу (відділення 

спинального профілю) і назад особам, які супроводжують осіб з інвалідністю I 

та II групи з наслідками травм і захворюваннями хребта та спинного мозку; 

4) вартості самостійного санаторно-курортного лікування осіб з 

інвалідністю; 

5) замість санаторно-курортної путівки ромадянам, які постраждали 

внаслідок Чорнобильської катастрофи; 

6) особам з інвалідністю на бензин, ремонт і технічне обслуговування 

автомобілів та на транспорт не обслуговування; 

7) замість санаторно-курортної путівки особам з інвалідністю внаслідок 

війни та прирівняним до них особам. 

136. Видача направлення до реабілітаційних установ особам з 

інвалідністю, дітям з інвалідністю, дітям віком до трьох років, які належать до 

групи ризику щодо отримання інвалідності. 

137. Видача довідки для отримання пільг особам з інвалідністю, які мають  

право на пенсію чи соціальну допомогу. 

138. Призначення тимчасової державної соціальної допомоги 

непрацюючій особі, яка досягла загального пенсійного віку, але не набула права 

на пенсійну виплату. 

139. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки*. 

140. Державна реєстрація включення відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, зареєстровані до 01 липня 2004 року, 

відомості про які не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань*. 

141. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки*. 

142. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки*. 

143. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті ліквідації*. 

144. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті реорганізації*. 

145. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок*. 

146. Державна реєстрація включення відомостей про професійну спілку, 

об’єднання професійних спілок, організацію професійних спілок, 

зареєстровані до 01 липня 2004 року, відомості про які не містяться в  Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань*. 

147. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, 

організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що 
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містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до установчих 

документів*. 

148. Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок*. 

149. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок*. 

150. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок*. 

151. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті 

реорганізації*. 

152. Державна реєстрація створення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців*. 

153. Державна реєстрація включення відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, зареєстровані до 01 

липня 2004 року, відомості про які не містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань*. 

154. Державна реєстрація змін до відомостей про організацію 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів*. 

155. Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців*. 

156. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців*. 

157. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації*. 

158. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації*. 

159. Державна реєстрація створення громадського об’єднання*. 

160. Державна реєстрація включення відомостей про громадське 

об’єднання, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості про яке не 

містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань*. 

161. Державна реєстрація змін до відомостей про громадське 

об’єднання, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань, у тому числі змін до 

установчих документів*. 

162. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання*. 
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163. Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об’єднання*. 

164. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об’єднання*. 

165. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання*. 

166. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його ліквідації*. 

167. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його реорганізації*. 

168. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання*. 

169. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про 

відокремлений підрозділ громадського об’єднання*. 

170. Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання*. 

171. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної 

партії*. 

172. Державна реєстрація включення відомостей про структурне 

утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості 

про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб,  фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань*. 

173. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних 

осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань*. 

174. Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії*. 

175. Державна реєстрація зміни складу комісії з припинення (комісії з 

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної 

партії*. 

176. Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його ліквідації*. 

177. Державна реєстрація припинення структурного утворення 

політичної партії в результаті його реорганізації*. 

178. Державна реєстрація статуту територіальної громади*. 

179. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади*. 

180. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади*. 

181. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади*. 

182. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 

громадського об’єднання*. 

183. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

творчої спілки, територіального осередку творчої спілки*. 
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184. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок*. 

185. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців*. 

186. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

структурного утворення політичної партії*. 

 
 

* послуги надаватимуться згідно з угодою про співпрацю у сфері надання 

адміністративних послуг з суб’єктами надання адміністративних послуг 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 185 
 

 

Про затвердження Умов 

проведення конкурсу 

навизначення опорного 

закладу освіти 

 
 

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

законів України „Про освіту”, „Про повну загальну середню освіту”, „Про 

державну реєстрацію юридичних, фізичних осіб-підприємців та громадських 

формувань”, Постанови Кабінету Міністрів України від 19 червня 2019 року 

№ 532 „Про затвердження Положення про освітній округ і опорний заклад” (зі 

змінами), Тур’є-Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Умови проведення конкурсу на визначення опорного 

закладу освіти (додаються). 

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

провести протягом липня 2021 року конкурс на визначення опорних закладів 

освіти. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

14.07.2021 № 185 

 
 

Умови проведення конкурсу 

на визначення опорного закладу освіти 

 
 

1. Ці Умови визначають порядок проведення Конкурсу з визначення 

опорного навчального закладу загальної середньої освіти (далі - Конкурс). 

1.1. Умови Конкурсу з визначення опорного навчального закладу 

загальної середньої освіти розроблені відповідно до Положення про освітній 

округ і опорний заклад освіти, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 19 червня 2019 року № 532 (зі змінами). 

1.2. Конкурс проводиться з метою створення єдиного освітнього простору 

та безпечного освітнього середовища, забезпечення рівного доступу осіб, у 

тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема  

шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, забезпечення 

реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії, впровадження курсів за 

вибором, факультативів, гуртків; раціонального і ефективного використання 

наявних у суб’єктів округу ресурсів, їх модернізації. 

1.3. Завдання Конкурсу: 

- створення мотивуючого простору, застосування новітніх технологій 

дизайну, архітектури будівель та споруд, просторово-предметного оточення 

закладів освіти; 

- забезпечення енергоефективності будівель закладів освіти; 

- забезпечення створення у закладах освіти інклюзивного освітнього та 

безперешкодного (безбар’єрного) середовища для осіб з особливими освітніми 

потребами; 

- створення умов для здобуття освіти із застосуванням новітніх 

інформаційно-комунікаційних засобів та технологій; 

- використання матеріально-технічної бази закладів освіти для 

забезпечення всебічного розвитку особистості здобувачів освіти. 

2. Конкурс складається з таких етапів: 

1) прийняття рішення про проведення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії; 

2) оприлюднення оголошення про проведення конкурсу; 

3) прийняття документів від керівників закладів освіти, які виявили 

бажання взяти участь у конкурсі; 



4) перевірка поданих документів на відповідність установленим 

законодавством вимогам; 

5) проведення конкурсного відбору; 

6) визначення переможця конкурсу; 

7) оприлюднення результатів конкурсу. 

3. Рішення про проведення конкурсу приймає засновник. 

3.1. Загальне керівництво з підготовки та проведення Конкурсу здійснює 

відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради (далі - 

уповноважений орган). 

4. Уповноважений орган затверджує склад конкурсної комісії. 

Загальна чисельність членів конкурсної комісії становить 9 осіб. 

Конкурсна комісія є повноважною за умови присутності на її засіданні не 

менше двох третин від її затвердженого складу. 

Рішення конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на 

засіданні членів комісії. У разі рівного розподілу голосів вирішальним є голос 

голови конкурсної комісії. 

Рішення конкурсної комісії оформлюються протоколами, які підписуються усіма 

присутніми членами конкурсної комісії та оприлюднюються на веб-сайті 

уповноваженого органу впродовж одного робочого дня з дня проведення 

засідання конкурсної комісії. 

Конкурсна комісія та її члени діють на засадах неупередженості, 

об’єктивності, незалежності, недискримінації, відкритості, прозорості. Не 

допускається будь-яке втручання в діяльність конкурсної комісії, тиск на членів 

комісії та учасників конкурсу, зокрема з боку засновника, його представників. 

5. Учасниками конкурсу можуть бути заклади загальної середньої освіти 

сільської ради. 

6. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на офіційних 

веб-сайтах засновника та уповноваженого органу наступного робочого дня з 

дня прийняття рішення про проведення конкурсу та має містити: 

- вичерпний перелік, кінцевий термін і місце подання документів для участі 

у конкурсі; 

- прізвище та ім'я, номер телефону та адресу електронної пошти особи, яка  

уповноважена надавати інформацію про конкурс та приймати документи для 

участі у конкурсі. 

7. Конкурс проводиться у два етапи протягом 10 робочих днів. 

І етап - підготовчий, протягом 7 робочих днів з дати початку Конкурсу. 

Для участі у І етапі необхідно подати до уповноваженого органу заявку, до якої  

додаються такі документи: 

1) план розвитку навчального закладу (до 10 сторінок) на наступні 3 роки 

та діючий (для порівняння), який містить таку обов’язкову інформацію: 

- відомості про орієнтовну кількість учнів, які будуть навчатися в опорній 

школі в розрізі 5-ти наступних років (окремо вказати проектну потужність 



опорного закладу, орієнтовну кількість учнів, які будуть підвозитися на 

навчання до опорного закладу з інших населених пунктів); 

- матеріально-технічна база (наявність кабінетів (вказати яких), 

комп’ютерних класів (вказати кількість комп’ютерів у кожному з них), 

комп’ютерного і мультимедійного обладнання, швидкісного доступу до 

Інтернету, наявність мережі Wі-Fі з безоплатним доступом, створення умов для  

навчання дітей з обмеженими можливостями), спортивної зали, бібліотеки, 

актової зали, їдальні (вказати кількість посадочних місць), внутрішніх туалетів 

для учнів, гуртожитку тощо); укомплектування бібліотечного фонду 

підручниками; 

- результативність роботи навчального закладу за такими критеріями: 

результати зовнішнього незалежного оцінювання, моніторингових досліджень, 

учнівських олімпіад з навчальних предметів, конкурсу-захисту робіт членів 

Малої академії наук, інших конкурсів та змагань тощо; 

- мережа класів, їх наповнюваність та перспектива розвитку; 

- організація профільного навчання; 

- організація інклюзивного навчання при наявності дітей з особливими 

освітніми потребами або готовність закладу до організації інклюзивного 

навчання, 

- рівень забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами, якісний 

склад та досягнення педагогічного колективу; 

2) опис потреб опорної школи (придбання шкільних автобусів для 

перевезення учнів, оснащення навчальних кабінетів, придбання 

мультимедійного обладнання, встановлення мережі Wi-Fi з безкоштовним 

(безпечним) доступом, заходи з енергозбереження, ремонт приміщень, 

професійний розвиток учителів тощо). 

3) копію установчих документів закладу. 

4) Проєкт статуту опорного закладу 

Конкурсні матеріали оформляються в одному примірнику комп’ютерним 

набором, кегль 14, інтервал 1. Обов’язково додається електронна версія у 

текстовому редакторі Word. 

II етап - основний, протягом 3 робочих днів, на якому проводиться 

визначення переможця Конкурсу. 

8. Висновок та рішення комісії з визначення опорного навчального 

закладу подається до сільської ради для прийняття рішення про створення 

опорного закладу. 

9. Інші питання, що не врегульовані цими умовами, визначаються чинним 

законодавством. 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 186 

Про затвердження положень 

про проведення конкурсу 

на посади директора та педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсного центру 
 

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

пунктів 41, 45 Положення про інклюзивно-ресурсний центр, затвердженого 

Постановою Кабінету Міністрів України від 12 липня 2017 року № 545 (зі 

змінами), наказу Міністерства освіти і науки України від 03 жовтня 2018 року 

№ 1051 „Про затвердження примірних положень про проведення конкурсу на 

посаду директора та педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру”, з 

метою забезпечення процедури призначення директора та педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсного центру шляхом проведення конкурсного 

відбору Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити: 

1.1. Положення про проведення конкурсу на посаду директора 

Інклюзивно-ресурсного центру Тур’є-Реметівської сільської ради (далі – 

Положення), що додається; 

1.2. Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних 

працівників Інклюзивно-ресурсного центру Тур’є-Реметівської сільської ради 

(далі – Положення), що додається. 

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

(Цапик В. Й.) забезпечити дотримання вимог Положень. 

3. Це рішення набирає чинності з моменту його оприлюднення в 

установленому порядку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську та постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 186 

 
Положення про проведення конкурсу на посаду директора 

інклюзивно-ресурсного центру Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посаду 

директора інклюзивно-ресурсного центру. 

2. Конкурс на посаду директора інклюзивно-ресурсного центру (далі - 

конкурс) проводиться з дотриманням принципів: 

законності; 

прозорості; 

забезпечення рівного доступу; 

недискримінації; 

доброчесності; 

надійності та відповідності методів оцінювання. 

3. Організаційне забезпечення та проведення конкурсу здійснює 

уповноважений орган - відділ освіти, молоді та спорту сільської ради (далі - 

відділ). 

4. Конкурс проводиться у разі утворення інклюзивно-ресурсного центру, 

закінчення строку дії контракту з директором або прийняття рішення щодо 

припинення (розірвання) контракту з директором. 

5. Конкурс проводиться поетапно: 

прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії; 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на веб-сайтах 

засновника та уповноваженого органу; 

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 

законодавством вимогам; 

проведення кваліфікаційного іспиту та визначення його результатів; 

проведення співбесіди та визначення її результатів; 

визначення переможця конкурсу; 

оприлюднення результатів конкурсу. 

6. Підставою для проведення конкурсу є наказ начальника відділу освіти, 

молоді та спорту сільської ради. 

Наказ та оголошення про проведення конкурсу оприлюднюються на веб- 

сайтах засновника та уповноваженого органу не пізніше ніж за один місяць до 

початку проведення конкурсу. 

7. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити: 

найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру; 

найменування посади та умови оплати праці; 



кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду (далі - 

кандидати); 

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та строк 

їх подання; 

дату, місце та етапи проведення конкурсу; 

прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу. 

В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству. 

8. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити 

менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу. 

9. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто 

або поштою) такі документи: 

копію паспорта громадянина України; 

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у 

довільній формі; 

копію трудової книжки; 

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, 

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 

письмову згоду на збір та обробку персональних даних згідно з додатком 

1 до Примірного положення про проведення конкурсу на посаду директора 

інклюзивно-ресурсного центру, затвердженого наказом Міністерства освіти і 

науки від 03 жовтня 2018 року № 1051 (далі - Примірне положення). 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати 

додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і 

репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). 

10. Прийом та реєстрація документів від кандидатів здійснюється 

Відділом. 

11. У разі надсилання документів поштою датою подання документів 

вважається 

12. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам 

дата, зазначена на поштовому штемпелі. 

кандидати до конкурсу не допускаються, про що вони повідомляються 

Відділом. 

13. Усі кандидати, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі,  

повідомляються Відділом про прийняте рішення щодо їх кандидатурне пізніше,  

ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання 

документів. 

14. Для проведення конкурсу наказом начальника відділу освіти, молоді 

та спорту сільської ради утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить не  

менше 5 осіб, та затверджується її персональний склад. 



Головою конкурсної комісії є наказом начальник відділу освіти, молоді та  

спорту сільської ради. 

До складу конкурсної комісії входять представники відділу, сільської 

ради, керівники закладів дошкільної та загальної середньої освіти. 

До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені завідувач та 

методисти центру підтримки інклюзивної освіти, педагогічні працівники 

інклюзивно-ресурсних центрів, працівники закладів охорони здоров'я, закладів 

(установ) соціального захисту та представники громадськості. 

Конкурсна комісія працює на громадських засадах. 

Конкурсна комісія є правоможною за умови присутності на її засіданні не  

менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення конкурсної комісії 

приймається більшістю голосів присутніх на засіданні. 

15. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та 

проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводиться за напрямами: 

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; 

знання основ спеціальної педагогіки; 

знання основ управління діяльністю інклюзивно-ресурсного центру. 

Перелік питань для проведення кваліфікаційного іспиту затверджується 

наказом директора Департаменту згідно з додатком 2 до Примірного 

положення. 

16. Кваліфікаційний іспит складається з 6 питань по 2 питання за 

напрямами, визначеними у пункті 15 цього Положення. Загальний час для 

проведення іспиту становить 1 годину 20 хвилин. 

17. За результатами кваліфікаційного іспиту виставляються такі бали: 

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть 

питання; 

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання. 

18. Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали 6 

балів, допускаються до співбесіди. 

Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали менше 

6 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом 

часу, передбаченого для кваліфікаційного іспиту всіх кандидатів, вважаються 

такими, що не пройшли кваліфікаційний іспит та не можуть бути допущені до 

співбесіди. 

19. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, 

досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної 

компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків. 

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 

релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального 

походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається 

конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу. 



20. Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної 

компетентності на співбесіді виставляються такі бали: 

2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких 

відповідає вимогам; 

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не 

повною мірою відповідає вимогам; 

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не 

відповідає вимогам. 

21. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом 

конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про 

результати співбесіди за формою згідно з додатком 3 до Примірногоположення. 

22. Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання 

середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості 

середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та 

кваліфікаційного іспиту за формою згідно з додатком 4 до Примірного 

положення. 

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від 

загальної кількості набраних ним балів. 

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав 

найбільшу загальну кількість балів. 

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з 

додатком 5 до Примірного положення. 

Результати визначення підсумкового рейтингу кандидатів 

відображаються у протоколі засідання конкурсної комісії. 

23. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий 

рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування 

членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності 

(досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких 

кандидатів. 

24. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення 

співбесіди надає кандидатам та Відділу висновок щодо результатів конкурсу. 

25. Кожен кандидат може надати обґрунтовані заперечення щодо 

висновку конкурсної комісії до Відділу, але не пізніше ніж через три робочі дні 

з дати його отримання. 

26. Після отримання висновку Відділ укладає з переможцем конкурсу 

контракт з дотриманням вимог законодавства про працю. 

27. Конкурс визнається таким, що не відбувся якщо: 

відсутні заяви про участь у конкурсі; 

жоден з кандидатів не пройшов конкурс. 

28. Якщо конкурс не відбувся, протягом одного місяця оголошується 

повторний конкурс. 



29. Результати конкурсу оприлюднюються на веб-сайтах засновника та 

уповноваженого органу не пізніше ніж через 45 днів з дня оприлюднення 

оголошення про проведення конкурсу. 



Додаток 1 до Положення 

ЗГОДА на обробку персональних даних 

Я,    _, 

(прізвище, ім’я, по батькові) народився/народилася   року, 

документ, що посвідчує особу (серія  № ), 

виданий _      

 

Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ (далі – 

Закон) даю згоду на: 

обробку моїх персональних даних з первинних джерел у такому обсязі: 

відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову 

діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про 

зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери 

телефонів; 

використання персональних даних, що передбачає дії володільця 

персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних  

даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії 

щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового абоповного права на 

обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із 

персональними даними (стаття 10 Закону); 

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця 

персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 

Закону); доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця 

персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до  

персональних даних, 

доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про себе (стаття 16 

Закону). 

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у найкоротший 

строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних документів 

для оновлення моїх персональних даних. 

„     “ 20 (підпис)   (прізвище, ім'я, по батькові) 



Додаток 2 до Положення 

ВІДОМІСТЬ про результати співбесіди 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 
 

 

 
 

Прізвище, імʼя та по 

батькові кандидата 

Вимоги Бали 

Кандидат № 1 вимога  

 вимога  

 вимога  

 вимога  

 
 

Член комісії _ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові 



Додаток 3 до Положення 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

середніх балів 
 
 

Прізвище, Види Вимоги Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Середній 

ім’я та по оцінювання члена члена члена члена члена бал 

батькові  комісії комісії комісії комісії комісії  

кандидата  № 1 № 2 № 3 № 4 № 5  

Кандидат Іспит Знання       

№ 1 законодавства 

 в сфері дітей 

 з особливими 

 освітніми 

 потребами 

 Знання основ 

 спеціальної 

 педагогіки 

 Знання основ 

 управління 

 закладом 

 освіти 

 Співбесіда вимога       

  Вимога       

  вимога       

  вимога       

Сума 

балів 

        

 

Голова комісії (підпис) прізвище, імʼя, по батькові 



Додаток 4 до Положення 

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Загальна кількість балів Рейтинг 

   

   

   

   

   

   

   

 

Голова комісії _ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 186 

 
Положення про проведення конкурсу на посади педагогічних працівників 

інклюзивно-ресурсного центру 
 

1. Це Положення визначає механізм проведення конкурсу на посади 

педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного центру. 

2. Конкурс на посади педагогічних працівників інклюзивно-ресурсного 

центру (далі - конкурс) проводиться з дотриманням принципів: 

законності; 

прозорості; 

забезпечення рівного доступу; 

недискримінації; доброчесності; 

надійності та відповідності методів оцінювання. 

3. Організаційне забезпечення та проведення конкурсу здійснює 

уповноважений орган - відділ освіти, молоді та спорту сільської ради (далі - 

Відділ). 

4. Конкурс проводиться поетапно: 

прийняття рішення про оголошення конкурсу та затвердження складу 

конкурсної комісії; 

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу на офіційному веб- 

сайті уповноваженого органу; 

прийом документів від осіб, які бажають взяти участь у конкурсі; 

попередній розгляд поданих документів на відповідність встановленим 

законодавством вимогам; 

проведення кваліфікаційного іспиту та визначення його результатів; 

проведення співбесіди та визначення її результатів; 

визначення переможця конкурсу; 

оприлюднення результатів конкурсу. 

5. Оголошення про проведення конкурсу оприлюднюється на 

офіційному веб-сайті уповноваженого органу не пізніше ніж за один місяць до 

початку проведення конкурсу. 

6. Оголошення про проведення конкурсу повинне містити: 

найменування і місцезнаходження інклюзивно-ресурсного центру; 

найменування посади та умови оплати праці; 

кваліфікаційні вимоги до кандидатів, які претендують на посаду (далі - 

кандидати); 

перелік документів, які необхідно подати для участі в конкурсі, та строк 

їх подання; 

дату, місце та етапи проведення конкурсу; 

прізвище, ім'я, по батькові, номер телефону та адресу електронної пошти 

особи, яка надає додаткову інформацію про проведення конкурсу. 



В оголошенні може міститися додаткова інформація, що не суперечить 

законодавству. 

7. Строк подання документів для участі в конкурсі не може становити 

менше 20 та більше 30 календарних днів з дня оприлюднення оголошення про 

проведення конкурсу. 

8. Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, подає (особисто 

або поштою) такі документи: 

копію паспорта громадянина України; 

письмову заяву про участь у конкурсі, до якої додається резюме у 

довільній формі; 

копію трудової книжки; 

копію (копії) документа (документів) про освіту із додатками, 

присвоєння вченого звання, присудження наукового ступеня; 

письмову згоду на збір та обробку персональних даних згідно з додатком 

1 до Примірного положення про проведення конкурсу на посади педагогічних 

працівників інклюзивно-ресурсного центру, затвердженого наказом 

Міністерства освіти і науки України від 03 жовтня 2018 року № 1051 (далі - 

Примірне положення). 

Особа, яка виявила бажання взяти участь у конкурсі, може подавати 

додаткові документи стосовно досвіду роботи, професійної компетентності і 

репутації (характеристики, рекомендації, наукові публікації та інші). 

9. Прийом та реєстрація документів від кандидатів здійснюється 

відділом освіти, молоді та спорту сільської ради. 

10. У разі надсилання документів поштою датою подання документів 

вважається дата, зазначена на поштовому штемпелі. 

11. У разі невідповідності поданих документів встановленим вимогам 

кандидати до конкурсу не допускаються, про що вони повідомляються 

Відділом . 

12. Документи, подані після закінчення встановленого строку, не 

розглядаються та повертаються особам, які їх подали. 

13. Усі кандидати, які своєчасно подали документи для участі у конкурсі,  

повідомляються Відділом про прийняте рішення щодо їх кандидатурне пізніше, 

ніж протягом десяти календарних днів з дати закінчення строку подання 

документів. 

14. Для проведення конкурсу начальником відділу освіти, молоді та 

спорту сільської ради утворюється конкурсна комісія, до складу якої входить 

не менше 5 осіб, та затверджується її персональний склад. 

Головою конкурсної комісії є начальник відділу освіти, молоді та спорту 

сільської ради . 

До складу конкурсної комісії входять: директор інклюзивно-ресурсного 

центру, працівники відділу, сільської ради, методисти центру підтримки 

інклюзивної освіти, керівники закладів дошкільної та загальної середньої 

освіти. 



До участі у роботі конкурсної комісії можуть бути залучені представники  

громадськості. 

15. Конкурсна комісія є правоможною за умови присутності на її 

засіданні не менше двох третин від її затвердженого складу. Рішення 

конкурсної комісії приймається більшістю голосів присутніх на засіданні. 

16. Конкурс передбачає складання кваліфікаційного іспиту та 

проведення співбесіди. Кваліфікаційний іспит проводитися за напрямами: 

знання законодавства у сфері освіти дітей з особливими освітніми потребами; 

знання основ спеціальної педагогіки. 

Перелік питань для проведення іспиту затверджується організатором 

конкурсу згідно з додатком 2 до Примірного положення. 

17. Кваліфікаційний іспит складається з 6 питань по 3 питання за 

напрямами, визначеними у пункті 16 цього Положення. Загальний час для 

проведення іспиту становить 1 годину 20 хвилин. 

18. За результатами кваліфікаційного іспиту виставляються такі бали: 

2 бали виставляються кандидатам, які в повному обсязі розкрили суть 

питання; 

1 бал виставляється кандидатам, які розкрили питання фрагментарно; 

0 балів виставляється кандидатам, які не відповіли на питання. 

19. Кандидати, які за результатами іспиту набрали 6 балів, допускаються 

до співбесіди. 

Кандидати, які за результатами кваліфікаційного іспиту набрали менше 

6 балів, а також кандидати, які не з'явилися для його проходження протягом 

часу, передбаченого для кваліфікаційного іспиту всіх кандидатів, вважаються 

такими, що не пройшли кваліфікаційний іспит та не можуть бути допущені до 

співбесіди. 

20. Співбесіда проводиться з метою оцінки відповідності досвіду, 

досягнень, компетенції, особистих якостей вимогам до професійної 

компетентності кандидата та до відповідних посадових обов'язків. 

Під час співбесіди не ставляться запитання щодо політичних поглядів, 

релігії, етнічного походження, матеріального становища, соціального 

походження або питання, які можуть бути розцінені як дискримінаційні. 

Перелік вимог, відповідно до яких проводиться співбесіда, визначається 

конкурсною комісією згідно з умовами проведення конкурсу. 

21. Під час оцінювання кожної окремої вимоги до професійної 

компетентності на співбесіді виставляються такі бали: 

2 бали виставляються кандидатам, професійна компетентність яких 

відповідає вимогам; 

1 бал виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не 

повною мірою відповідає вимогам; 

0 балів виставляється кандидатам, професійна компетентність яких не 

відповідає вимогам. 

22. Визначення результатів співбесіди здійснюється кожним членом 

конкурсної комісії шляхом виставлення балів, що фіксується у відомості про 



результати співбесіди за формою згідно з додатком 3 до Примірногоположення. 

23. Загальна кількість балів кандидатів визначається шляхом додавання 

середніх балів, виставлених членами конкурсної комісії у зведеній відомості 

середніх балів за кожну окрему вимогу до професійної компетенції та 

кваліфікаційного іспиту за формою згідно з додатком 4 до Примірного 

положення. 

Рейтинг кандидата, який успішно пройшов конкурс, залежить від 

загальної кількості набраних ним балів. 

Першим за рейтингом та переможцем конкурсу є кандидат, який набрав 

найбільшу загальну кількість балів. 

Підсумковий рейтинг кандидатів визначається за формою згідно з 

додатком 5 до Примірного положення. 

24. Якщо два і більше кандидатів мають однаковий підсумковий 

рейтинг, переможець конкурсу визначається шляхом відкритого голосування 

членів конкурсної комісії після обговорення професійної компетентності 

(досвід роботи за фахом, досягнення в професійній діяльності та інше) таких 

кандидатів. 

25. Конкурсна комісія протягом одного робочого дня після завершення 

співбесіди надає претендентам, Відділу та директору інклюзивно-ресурсного 

центру висновок щодо результатів конкурсу. 

26. Кожен кандидат може надати обґрунтовані заперечення щодо 

висновку до відділу освіти, молоді та спорту сільської ради не пізніше ніж через три  

робочих дні з дати його отримання. 

27. Після отримання висновку директор інклюзивно-ресурсного центру 

призначає переможця конкурсу на посаду педагогічного працівника відповідно 

до вимог законодавства про працю. 

28. Конкурс визнається таким, що не відбувся, в разі, 

коли:відсутні заяви про участь у конкурсі; 

жоден з кандидатів не пройшов конкурс. 

29. Якщо конкурс не відбувся, протягом одного місяця оголошується 

повторний конкурс. 

30. Результати конкурсу оприлюднюються на офіційному веб-сайті 

відділ освіти, молоді та спорту сільської ради не пізніше ніж через 45 днів з дня  

оприлюднення оголошення про проведення конкурсу. 



Додаток 1 до Положення 

 
ЗГОДА на обробку персональних даних 

Я,     _ 

(прізвище, ім’я, по батькові) народився/народилася  року, 

документ, що посвідчує особу (серія _ № ), 

виданий    
 

Відповідно до Закону України „Про захист персональних даних“ (далі – 

Закон) даю згоду на: обробку моїх персональних даних з первинних джерел у 

такому обсязі: 

відомості про освіту, професію, спеціальність та кваліфікацію, трудову 

діяльність, науковий ступінь, вчене звання, паспортні дані, дані про 

зареєстроване або фактичне місце проживання, біографічні дані, номери 

телефонів; 

використання персональних даних, що передбачає дії володільця 

персональних даних щодо їх обробки, в тому числі використання персональних  

даних відповідно до їх професійних чи службових або трудових обов’язків, дії 

щодо їх захисту, а також дії щодо надання часткового абоповного права на 

обробку персональних даних іншим суб’єктам відносин, пов’язаних із 

персональними даними (стаття 10 Закону); 

поширення персональних даних, що передбачає дії володільця 

персональних даних щодо передачі відомостей про фізичну особу (стаття 14 

Закону); 

доступ до персональних даних третіх осіб, що визначає дії володільця 

персональних даних у разі отримання запиту від третьої особи щодо доступу до 

персональних даних, доступ суб’єкта персональних даних до відомостей про 

себе (стаття 16 Закону). 

Зобов’язуюся в разі зміни моїх персональних даних подати у 

найкоротший строк уточнену достовірну інформацію та оригінали відповідних 

документів для оновлення моїх персональних даних. 

 
„ “ 20 _(підпис) (прізвище, ім'я та по батькові) 



Додаток 2 до Положення 

 

 

 
ВІДОМІСТЬ про результати співбесіди 

(готується кожним членом конкурсної комісії окремо) 

 

 
 

Прізвище, імʼя та по 

батькові кандидата 

Вимоги Бали 

Кандидат № 1 вимога  

 вимога  

 вимога  

 вимога  

 
 

Член комісії _ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові 



Додаток 3 до Положення 

 

ЗВЕДЕНА ВІДОМІСТЬ 

середніх балів 
 
 

Прізвище, Види Вимоги Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Оцінка Середній 

ім’я та по оцінювання члена члена члена члена члена бал 

батькові  комісії комісії комісії комісії комісії  

кандидата  № 1 № 2 № 3 № 4 № 5  

Кандидат Іспит Знання       

№ 1 законодавства 

 в сфері дітей 

 з особливими 

 освітніми 

 потребами 

 Знання основ 

 спеціальної 

 педагогіки 

 Співбесіда вимога       

  Вимога       

  вимога       

  вимога       

Сума 

балів 

        

 

Голова комісії (підпис) прізвище, імʼя, по батькові 



Додаток 4 до Положення 

ПІДСУМКОВИЙ РЕЙТИНГ КАНДИДАТІВ 

Прізвище, ім’я та по 

батькові кандидата 

Загальна кількість балів Рейтинг 

   

   

   

   

   

   

   

 

Голова комісії _ (підпис) прізвище, імʼя, по батькові 



 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 188 
 

Про затвердження Положення про 

Будинок культури та клуби, що 

розташовані на території 

Тур′є-Реметівської сільської ради 
 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України „Про місцеве самоврядування 

в Україні”, Законом України „Про культуру” та відповідно до Постанови 

Кабінету Міністрів України „Про нормативи забезпечення населення клубними 

закладами” від 12.11.98 № 1775, з метою вдосконалення задоволення 

культурних потреб, організації відпочинку населення та створення ефективних 

умов для творчого і духовного розвитку, сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити Положення про Будинок культури та клуби, що 

розташовані на території Тур′є-Реметівської сільської ради: 

1.1. Положення про сільський Будинок культури с. Порошково (додаток 1); 

  1.2. Положення про сільський Клуб с. Липовець (додаток 2);  

1.3. Положення про сільський Клуб с. Лікіцари (додаток 3); 

1.4. Положення про сільський Клуб с. Вільшинки (додаток 4); 

1.5. Положення про сільський Клуб с. Туриця (додаток 5); 

1.6. Положення про сільський Клуб с. Тур'ї Ремети (додаток 6); 

1.7. Положення про сільський Клуб с. Раково (додаток 7); 



1.8. Положення про сільський Клуб с. Тур'я Пасіка (додаток 8); 

1.9. Положення про сільський Клуб с. Мокра (додаток 9); 

1.10. Положення про сільський Клуб с. Тур'я Поляна (додаток 10); 

1.11. Положення про сільський Клуб с. Полянська Гута (додаток 11); 

1.12. Положення про сільський Клуб с. Маюрки (додаток 12); 

1.13. Положення про сільський Клуб с. Тур'я Бистра (додаток 13). 

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

провести відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством 

України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з гуманітарних питань. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 

 
Положення 

про сільський Будинок культури села Порошково 

 
 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Будинок культури села Порошково (далі – Будинок 

культури) є бюджетною неприбутковою організацією. 

1.2. У своїй діяльності Будинок культури керується Конституцією 

України, Законом України „Про культуру”, Законом України „Про місцеве 

самоврядування в Україні” та іншими законами України з питань культури, 

актами Президента України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями 

Тур’є-Реметівської сільського голови, рішеннями Тур’є-Реметівської сільської 

ради та його виконавчого комітету, наказами відділу культури та т уризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є - 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Будинку культури спрямована на створення, 

розповсюдження та популяризацію культурних надбань. 

1.4. Будинок культури діє з метою створення умов для самодіяльної 

творчості, формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення 

культурних потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Будинку культури є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Будинку культури є: 



- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Будинку культури є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Будинок культури створено з урахуванням соціально-економічних, 

культурно-дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної 

матеріально-технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення 

населення клубними закладами. 

2.2. Засновником Будинку культури є Тур’є-Реметівська сільська рада, 

що забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Будинку культури здійснює відділ культури та туризму 



Тур’є-Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Будинок культури може входити до складу культурних, культурно- 

спортивних, освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших 

подібних об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Будинку культури 

здійснюється відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Будинку культури визначається завданнями, напрямами 

та змістом його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Будинку культури можуть бути творчо- 

виробничі підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, 

гуртки, студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші 

ініціативні утворення). 

3.3. Будинок культури планує свою діяльність відповідно до культурних 

потреб населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва роботав 

Будинку культури здійснюється диференційовано з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, 

концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим 

Положенням. 

3.5. Будинок культури може організовувати роботу клубних формувань, 

творчих об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до 

укладених угод. 

3.6. Будинок культури може залучати до участі в організаційно-масових 

заходах дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі 

навчальні заклади, інші заклади та організації (за згодою). 

3.7. Будинок культури, відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які  

можуть надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має 



право на надання платних послуг. 

3.8. Працівники Будинку культури повинні проходити курси 

підвищення кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Будинку культури здійснюється атестаційною 

комісією утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Будинок культури підпорядкований та підзвітний Відділу культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Будинку культури та творчі працівники призначаються на 

посади і звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4 Керівник Будинку культури: 

- організовує роботу Будинку культури; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Будинок культури у всіх підприємствах, установах та 

організаціях і відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Будинок культури 

завдань, результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження 

майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Будинку культури розробляється 

відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та 

затверджується начальником Відділу, а посадові інструкції працівників 



закладу розробляються керівником відповідно до завдань покладених на заклад 

і затверджуються начальником відділу культури та туризму Тур’є- Реметівської 

сільської ради. 

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 

5.2. Фінансування Будинку культури здійснюється за рахунок коштів 

місцевого бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Будинку культури є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Будинком культури з 

додаткових джерел фінансування, використовуються для провадження 

діяльності, передбаченої Положенням. 

5.4. Будинок культури у процесі провадження фінансово-господарської 

діяльності має право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 



5.5. Матеріально-технічна база Будинку культури включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 
 

Положення 

про сільський Клуб села Липовець 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Липовець (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України „Про культуру”, Законом України „Про місцеве самоврядування в 

Україні”, та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 



- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва роботав 

Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних 

форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, 

концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим 

Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 



3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4 Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється Відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 



5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 
Положення 

про сільський Клуб села Лікіцари 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Лікіцари (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдаровань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 



- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва роботав 

Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних 

форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, 

концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим 

Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 



3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4 Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 



5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

маєправо: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та 

цьому Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

14.07.2021 № 188 

 
Положення 

про сільський Клуб села Вільшинки 

1. Загальні положення 

1.1. Сільський Клуб села Вільшинки (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської 

сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є-Реметівської 

сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдарувань 

різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування 

громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 



- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших 

форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у 

тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, 

обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та 

інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що забезпечує 

матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. Організацію роботи 

Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради на 

правах оперативного управління та балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом його 

діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, студії,  

курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, 

виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота в 

Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм 

роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, 

фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим Положенням. 



3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 

3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від  12.12.2011 

№ 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

державними і комунальними закладами культури ”, має право на надання платних 

послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно- 

дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4 Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції дає 

вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, результати 

фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом культури 

та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується начальником 

Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються керівником 

відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються начальником відділу  

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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



4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар колективів 

народної творчості на наступний рік та звіт про проведену культурно-масовуроботу 

за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до 

законодавства України та цього Положення. 

5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцев ого бюджету, 

додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не заборонених 

законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових джерел 

фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 

Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до законодавства 

та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, обладнання, 

засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його 

користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 
Положення 

про сільський Клуб села Туриця 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Туриця (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 



- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва 

робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 

огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, 

передбачених цим Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 



3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4. Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 



5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності 

маєправо: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та 

цьому Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

у порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сесії сільської ради 

14.07.2021 № 188 

 
Положення 

про сільський Клуб села Тур′ї Ремети 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Тур′ї Ремети (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України “Про місцеве самоврядування в Україні”, 

та іншими законами України з питань культури, актами Президента України, 

Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є-Реметівської сільської 

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

наказами відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради, 

Положенням про відділ культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та 

цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, аматорського 

мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і обдарувань 

різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного обслуговування 

громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 



- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та інших 

форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних заходів, у 

тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних гулянь, 

обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків та 

інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що забезпечує 

матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. Організацію роботи 

Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради на 

правах оперативного управління та балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється відповідно до 

чинного законодавства України. 

3. Структура та  основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом його 

діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, студії,  

курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб населення, 

виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва робота в 

Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних форм 

роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, концерти, 

фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих об’єднань 

у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених угод. 



3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах дошкільні, 

позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні заклади, інші 

заклади та організації (за згодою). 

3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 12.12.2011 

№ 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть надаватися 

державними і комунальними закладами культури ”, має право на надання платних 

послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

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

дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних формувань, 

створює необхідні умови для розвитку народної творчості, культурно-дозвіллєвої 

діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4 Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції дає 

вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і відповідає  

перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради за результати  

діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, результати 

фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується начальником Відділу, 

а посадові інструкції працівників закладу розробляються керівником відповідно до 

завдань покладених на заклад, затверджуються начальником відділу культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради . 

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар колективів 

народної творчості на наступний рік та звіт про проведену культурно-масову роботу 

за минулий рік. 



4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно до 

законодавства України та цього Положення. 

5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, 

додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не заборонених 

законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових джерел 

фінансування, використовуються для провадження діяльності, передбаченої 

Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до законодавства та 

Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, обладнання, 

засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що перебуває в його 

користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 
Положення 

про сільський Клуб села Раково 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Раково (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 



- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва 

робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 

огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, 

передбачених цим Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 



3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4. Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 



5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 
Положення 

про сільський Клуб села Тур′я Пасіка 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Тур′я Пасіка (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 



- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 



3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва 

робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 

огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, 

передбачених цим Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 

3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4. Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 



ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 

5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 



5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 
 

Положення 

про сільський Клуб села Мокра 
 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Мокра (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 



- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва роботав 

Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних 

форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, 

концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим 

Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 



3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4 Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 



5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 
Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 

 
Положення 

про сільський Клуб села Тур′я Поляна 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Тур′я Поляна (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 



- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4 Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва роботав 

Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних організаційних 

форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, 

концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим 

Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 



3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4 Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 



5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 

Положення 

про сільський Клуб села Полянська Гута 
 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Полянська Гута (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 



- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва 

робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, огляди, 

концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, передбачених цим 

Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 



3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4. Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 



5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
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Положення 

про сільський Клуб села Маюрки 

1. Загальні положення 
 

1.1. Сільський Клуб села Маюрки (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України “Про місцеве самоврядування в 

Україні”, та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 



- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 

- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

 
2. Організаційно-правові засади діяльності 

 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

 

3. Структура та основні принципи діяльності 
 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва 

робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 

огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, 

передбачених цим Положенням. 



3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 

3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 
 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4. Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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



4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

5. Фінансово-господарська діяльність 
 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 

5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 
Рішення сесії сільської ради 
14.07.2021 № 188 

 

Положення 

про сільський Клуб села Тур′я Бистра 

1. Загальні  положення 

1.1. Сільський Клуб села Тур′я Бистра (далі – Клуб) є бюджетною 

неприбутковою організацією. 

1.2 В своїй діяльності Клуб керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», та іншими законами України з питань культури, актами Президента 

України, Кабінету Міністрів України, розпорядженнями голови Тур’є- 

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

його виконавчого комітету, наказами відділу культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради, Положенням про відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради та цим Положенням. 

1.3. Діяльність Клубу спрямована на створення, розповсюдження та 

популяризацію культурних надбань. 

1.4. Клуб діє з метою створення умов для самодіяльної творчості, 

формування громадської думки, духовного розвитку, задоволення культурних 

потреб і організації відпочинку населення. 

1.5. Головними напрямками роботи Клубу є: 

- збереження і розвиток української культури, а також культур інших 

національних груп, що проживають на території села; 

- забезпечення культурно-дозвіллєвих потреб громадян; 

- популяризація культурної спадщини, як національної культури; 

1.6. Функціями закладу є культурно-творча, виховна, пізнавальна, 

розважальна діяльність. 

1.7. Головними завданнями Клубу є: 

- задоволення культурно-дозвіллєвих потреб населення; 

- розвиток усіх видів та жанрів самодіяльної народної творчості, 

аматорського мистецтва, народних художніх промислів; 

- вивчення культурних запитів та розкриття творчих здібностей і 

обдарувань різновікових груп населення; 

- підтримка соціально важливих культурних ініціатив; 

- вироблення та запровадження нових моделей культурного 

обслуговування громадян. 

1.8. Головними видами діяльності Клубу є: 

- створення та організація діяльності творчих колективів, гуртків, студій, 

любительських об’єднань та клубів за інтересами, інших клубних формувань; 

- організація і проведення фестивалів, оглядів, конкурсів, виставок та 

інших форм показу результатів творчої діяльності клубних формувань; 



- проведення спектаклів, концертів, інших театрально-видовищних 

заходів, у тому числі за участю професійних творчих колективів та окремих 

виконавців; 

- організація та проведення масових театралізованих свят, народних 

гулянь, обрядів, ритуалів відповідно до місцевих звичаїв і традицій; 

- організація дозвілля для різновікових груп населення, у тому числі 

проведення вечорів відпочинку, молодіжних балів, карнавалів, дитячих ранків 

та інших розважальних програм. 

2. Організаційно-правові  засади  діяльності 

2.1. Клуб створено з урахуванням соціально-економічних, культурно- 

дозвіллєвих потреб населення села за умови наявності необхідної матеріально- 

технічної бази, кадрів та відповідно до нормативів забезпечення населення 

клубними закладами. 

2.2. Засновником Клубу є Тур’є-Реметівська сільська рада, що 

забезпечує матеріально-фінансове функціонування та розвиток закладу. 

Організацію роботи Клубу здійснює відділ культури та туризму Тур’є- 

Реметівської сільської ради на правах оперативного управління та 

балансоутримувача. 

2.3. Клуб може входити до складу культурних, культурно-спортивних, 

освітньо-культурних, культурно-оздоровчих комплексів, інших подібних 

об’єднань. 

2.4. Створення, реорганізація та ліквідація Клубу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

3. Структура та основні принципи діяльності 

3.1. Структура Клубу визначається завданнями, напрямами та змістом 

його діяльності, місцевими умовами й можливостями. 

3.2. Структурними складовими Клубу можуть бути творчо-виробничі 

підрозділи та громадські формування (творчі колективи, асоціації, гуртки, 

студії, курси, консультаційні пункти, любительські об’єднання інші ініціативні 

утворення). 

3.3. Клуб планує свою діяльність відповідно до культурних потреб 

населення, виходячи з творчих можливостей та фінансових ресурсів. 

3.4. Культурно-освітня, виховна, організаційно-масова дозвіллєва 

робота в Клубі здійснюється диференційовано з використанням різних 

організаційних форм роботи: гурткова робота, індивідуальні заняття, конкурси, 

огляди, концерти, фестивалі, а також з використанням інших форм, 

передбачених цим Положенням. 

3.5. Клуб може організовувати роботу клубних формувань, творчих 

об’єднань у приміщеннях інших закладів та установ відповідно до укладених 

угод. 

3.6. Клуб може залучати до участі в організаційно-масових заходах 

дошкільні, позашкільні, загальноосвітні, професійно-технічні, вищі навчальні 

заклади, інші заклади та організації (за згодою). 



3.7. Клуб, відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 

12.12.2011 № 1271 “Про затвердження переліку платних послуг, які можуть 

надаватися державними і комунальними закладами культури ”, має право на 

надання платних послуг. 

3.8. Працівники Клубу повинні проходити курси підвищення 

кваліфікації. 

3.9. Атестація працівників Клубу здійснюється атестаційною комісією 

утвореною Відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4. Управління закладом культури 

4.1. Клуб підпорядкований та підзвітний Відділу культури та туризму 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.2. Керівник Клубу та творчі працівники призначаються на посади і 

звільняються з посад відповідно до чинного законодавства України та 

кваліфікаційних вимог. 

4.3. Керівник забезпечує контроль за виконанням планів, програм, 

культурно-дозвіллєвих заходів, організаційно-масової роботи закладу, клубних 

формувань, створює необхідні умови для розвитку народної творчості, 

культурно-дозвіллєвої діяльності відповідно до потреб населення. 

4.4. Керівник Клубу: 

- організовує роботу Клубу; 

- здійснює керівництво колективом закладу, в межах своєї компетенції 

дає вказівки; 

- представляє Клуб у всіх підприємствах, установах та організаціях і 

відповідає перед відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради за результати діяльності закладу; 

- несе відповідальність за виконання покладених на Клуб завдань, 

результати фінансово-господарської діяльності, стан і збереження майна. 

4.5. Посадова інструкція керівника Клубу розробляється відділом 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та затверджується 

начальником Відділу, а посадові інструкції працівників закладу розробляються 

керівником відповідно до завдань покладених на заклад і затверджуються 

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

4.6. Подає статистичну звітність за формами та у терміни встановлені 

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

4.7. Подає річні плани культурно-масової роботи та репертуар 

колективів народної творчості на наступний рік та звіт про проведену 

культурно-масову роботу за минулий рік. 

4.8. Подає інші види інформації та звітності на підставі запитів Відділу 

культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Фінансово-господарська   діяльність 

5.1. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється відповідно 

до законодавства України та цього Положення. 



5.2. Фінансування Клубу здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, додаткових джерел фінансування та інших надходжень, не 

заборонених законодавством України. 

5.3. Додатковими джерелами формування коштів Клубу є: 

- кошти, одержані від надання платних послуг відповідно до чинного 

законодавства України; 

- добровільні грошові внески, кошти, отримані Клубом з додаткових 

джерел фінансування, використовуються для провадження діяльності, 

передбаченої Положенням. 

5.4. Клуб у процесі провадження фінансово-господарської діяльності має 

право: 

- користуватися майном, наданим засновником відповідно до 

законодавства та Положення; 

- виконувати інші дії, що не суперечать законодавству України та цьому 

Положенню. 

5.5. Матеріально-технічна база Клубу включає приміщення, 

обладнання, засоби зв’язку, земельні ділянки, рухоме і нерухоме майно, що 

перебуває в його користуванні. 

5.6. Приміщення закладу перебуває на балансі Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

5.7. Ведення бухгалтерського обліку закладу культури здійснюється 

бухгалтерією відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Сьома сесія (1-ше пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

РІШЕННЯ 

14.07.2021 Тур’ї Ремети № 189 
 

 

 

Про внесення змін до 

Структури клубних закладів 

відділу культурита туризму 

Тур'є-Реметівської 

сільської ради 
 

Керуючись статтями 54, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про культуру» та відповідно до наказу Міністерства 

культури України «Про затвердження примірних штатних нормативів клубних 

закладів, центрів народної творчості, парків культури та відпочинку та інших 

культурно освітніх центрів і установ державної та комунальної форми власності 

сфери культури» №767/0/16-11 від 20.09.2011, з метою забезпечення доступності 

всіх видів культурних послуг і культурної діяльності для кожного громадянина, 

сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 
1. Внести наступні зміни до Структури клубних закладів відділу культури 

та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради: 

1.1. Вивести із структури клубних закладів відділу культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради посаду завідувача сільського клубу с. Маюрки - 0,5 

штатної одиниці з 20.09.2021 року; 

1.2. Ввести у структуру клубних закладів відділу культури та туризму Тур'є- 

Реметівської сільської ради посаду електромонтер з ремонту та обслуговування 



електроустаткування в сільському клубі с. Тур’ї Ремети – 0,5 штатної одиниці з 

21.09.2021 року. 

2. Викласти додаток 1 до рішення Тур'є-Реметівської сільської ради № 132 

від 27.04.2021 р. «Про затвердження Структури клубних закладів відділу культури 

та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради» в новій редакції, що додається. 

3. Відділу культури та туризму Тур'є-Реметівської сільської ради провести 

відповідні дії в порядку, затвердженому чинним законодавством України. 

4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з гуманітарних питань. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до рішення Тур’є-Реметівської 
сільської ради 

від 14.07.2021 року № 189 
 

 
 

Структура клубних закладів відділу культури та туризму 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

 

№ 

з/п 

Найменування посад Кількість штатних одиниць 

  Кількість 

штатних 

працівників 

Кількість ставок 

 Назва комунального закладу 
 Сільський клуб села Раково 

1. Завідувач сільського клубу 1 1 

2. Технічний працівник 1 0,5 

3. Художній керівник 1 0,5 

4. Оператор котельні 3 4 
 ВСЬОГО 6 6 
 Сільський клуб села Тур′я Пасіка 

1. Завідувач сільського клубу - - 
 ВСЬОГО   

 Сільський Будинок культури села Порошково 

1. Директор сільського Будинку 
культури 

1 1 

2. Технічний працівник 1 1 

3. Художній керівник 1 0,5 
 ВСЬОГО 3 2,5 
 Сільський клуб села Тур’я Поляна 

1. Завідувач сільського клубу - 0,5 

2. Технічний працівник 1 0,5 

1. Оператор котельні 2 2 
 ВСЬОГО 3 3 
 Сільський клуб села Полянська Гута 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 
 ВСЬОГО 1 0,5 
 Сільський клуб села Тур’ї Ремети 

1. Завідувач сільського клубу 1 1 

2. Технічний працівник 1 1 

3. Електромонтер з ремонту та 

обслуговування 
електроустаткування 

1 0,5 



 ВСЬОГО 3 2,5 
 Сільський клуб села Туриця 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 

2. Технічний працівник 1 1 

3. Художній керівник 1 0,5 
 ВСЬОГО 3 2 
 Сільський клуб села Липовець 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 
 ВСЬОГО 1 0,5 
 Сільський клуб села Вільшинки 

1. Завідувач сільського клубу 1 0,5 
 ВСЬОГО 1 0,5 
 Сільський клуб села Тур’я Бистра 

1. Завідувач сільського клубу - 0,5 

2. Технічний працівник 1 0,5 

3. Опалювач - - 
 ВСЬОГО 1 1 
 Сільський клуб села Маюрки 

1. Завідувач сільського клубу - - 
 ВСЬОГО - - 
    

    

 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 
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