
 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

18 січня 2022 року                       Тур’ї Ремети                                           №  01 

 

Про звіт дільничного офіцера поліції СП 

відділення поліції №1 Ужгородського  

районного управління поліції, лейтенанта 

поліції Торонія І.С. щодо стану дотримання  

правопорядку на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради,  ужитих  

заходів із запобігання правопорушень  

у 2021 році  

 

Керуючись п.2 ч. а) ст.38 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», заслухавши та обговоривши звіт дільничного офіцера поліції СП 

відділення поліції №1 Ужгородського районного управління поліції, 

лейтенанта поліції Торонія І.С. щодо стану дотримання правопорядку на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради, ужитих заходів із запобігання 

правопорушень у 2021 році, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт дільничного офіцера поліції СП відділення поліції №1 

Ужгородського районного управління поліції, лейтенанта поліції Торонія І.С. 

щодо стану дотримання правопорядку на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради, ужитих заходів із запобігання правопорушень у 2021 році 

взяти до уваги (додається). 

2. Дільничному офіцеру поліції, лейтенанту поліції Торонію І.С. 

активізувати профілактичну роботу, спрямовану на запобігання вчиненню 

кримінальних та інших правопорушень на території сільської ради.  

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську.  

 

 

 

Сільський голова                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



Звіт 

дільничного офіцера поліції СП  відділення поліції №1 Ужгородського 

районного управління поліції, лейтенанта поліції Тороній Івана 

Сергійовича щодо стану дотримання правопорядку на території  

Тур’є-Реметівської сільської ради, ужитих заходів із запобігання 

правопорушень у 2021 році 

 
У 2021 році мною здійснювалось обслуговування території Тур’є 

Реметівської сільської територіальної громади (далі СТГ).  

За звітній період з території Перечинської ТГ надійшло 1278  звернень 

громадян, з яких 153  повідомлення внесено в Єдиний Реєстр досудових 

розслідувань, по інших прийнято рішення згідно ЗУ «Про звернення 

громадян» та кодексу України про адміністративні правопорушення. 

Зокрема з 153 зареєстрованих кримінальних проваджень, розкрито 46, 

закрито 90, також по 16-х КП проводиться подальше досудове розслідування. 

Із зареєстрованих:  

-  70 особливо тяжкі злочини (за ч.1 ст. 115 КК), за фактами природної смерті 

–   56; 

- 30  умисне спричинення легких та середньої тяжкості тілесних ушкоджень. 

Розкрито та скеровано до суду 8 КП щодо вчинення насильства в сім’ї. 

Також серед розкритих 7 злочинів вчинених у бюджетній системі 

тобто, особи отримували незаконно матеріальну допомогу як одинокі матері 

хоча проживали з батьком дитини. 

За звітній період зареєстровано 16 крадіжок з них розкрито та 

скеровано до суду 5, закрито 7, 4 у провадженні. 

Виявлено 7 осіб які здійснювали незаконне зберіганні холодної зброї та 

боєприпасів, також виявлено 4 фактів незаконного зберігання наркотичних 

засобів посіву та вирощування рослин снотворного маку, серед яких 1 факт 

зберігання з метою збуту іншим особам.  

На профілактичному обліку перебуває 79 осіб  з яких: 

- кривдники (особи які вчинили домашнє насильство) - 71 осіб; 

- формально підпадаючі під адміністративний нагляд - 4 осіб; 

- адмінпіднаглядних -1 особа;  

- особи які перебували під домашнім арештом - 3 особи. 

Дана категорія осіб систематично перевірялась працівниками поліції по 

місцю проживання, де проводились профілактичні бесіди з метою 

недопущення ними вчинення повторних кримінальних та адміністративних 

правопорушень. Особлива увага приділялась профілактиці домашнього 

насильства в сім’ї, у зв’язку з чим складено на 71 адміністративних 

протоколів за ч.1.2. ст. 173-2 КупАП. Розкрито та скеровано до суду 8 КП 

щодо вчинення насильства в сім’ї. 

Протягом 12 місяців працівниками відділення  здійснювались ряд 

заходів, щодо виявлення осіб, які реалізують  алкогольні, слабоалкогольні та 

тютюнові вироби неповнолітнім, здійснювалась перевірка барів, 

розважальних закладів та місць масового відпочинку молоді, в ході чого на 



території ТГ було виявлено 2 факти незаконного продажу алкоголю та 

сигарет неповнолітнім, на продавців складено адміністративні протоколи за 

ч. 2 ст. 156, «Порушення правил торгівлі пивом алкогольними напоями і 

тютюновими виробами» 

Також, протягом двох останніх місяців на території обслуговування 

проходять профілактичні заходи з протидії кримінальним та адміністратив-

ним правопорушенням у сфері обігу спирту, лікеро-горілчаних та тютюнових 

виробів. З початку заходів працівниками відділення поліції №1 

Ужгородського РУП ГУНП в Закарпатській області перевірено 134 закладів а 

саме: магазинів, ресторанів, базарів та кіосків, під час перевірки виявлено 7 

фактів незаконного продажу алкогольних напоїв, без наявної ліцензії,  без 

марок акцизного податку чи з підробленими марками цього податку, де 

складено 5 адміністративних протоколів по ч.1 ст.164 КУпАП та 2 

адміністративні протоколи по ч.1 ст. 156 КУпАП. 

У навчальних закладах СТГ здійснюється ряд заходів з питань 

забезпечення прав і свобод людини: з дітьми проводяться лекції, бесіди з 

роз’ясненням кримінальної та адміністративної відповідальності дітей, права 

та обов’язки неповнолітніх, ведеться профілактична робота з дітьми, які були 

безвісно відсутні, здійснюється своєчасне реагування на кожне звернення, 

пов’язане зі зникненням та правопорушенням щодо дітей, та відносно них, за 

звітній період складено 50 протоколи за ст.184 Невиконання батьками, 

обов’язків щодо виховання дітей, та 8 протоколів на неповнолітніх за 

вчинення адміністративних правопорушень які досягли 16 років.  

Загалом на території обслуговування складено 547 адміністративних 

протоколів по лінії публічної безпеки. 

На завершення хочу додати що загалом з органами місцевого 

самоврядування ведеться тісна співпраця з поліцією щодо профілактики 

злочинності на території СТГ.  

 

 

 
 

ДОП СП  відділення поліції №1 

Ужгородського РУП, лейтенант  

поліції                                                                                            І.С. Тороній  
 



 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

          

18 січня 2022 року                         Тур’ї  Ремети                                           № 02                                               

 

Про звіт опікуна недієздатних 

підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради 

 

 

Розглянувши звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я-

Реметівського психоневрологічного інтернату Закарпатської обласної ради 

Ігнатижак О.Ю., про використання коштів недієздатних підопічних за період з 

жовтня по грудень 2021 року, на підставі статті 34 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату Закарпатської обласної ради Ігнатижак О.Ю., про 

використання коштів недієздатних підопічних за період з жовтня по грудень 2021 

року взяти до уваги (звіт додається).  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

                                                                                                             
 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

18 січня 2022 року                        Тур’ї Ремети                                          № 03 

 

Про затвердження Графіку звіряння 

облікових даних карток первинного обліку 

призовників і військовозобов’язаних, які 

перебувають на військовому обліку в 

Тур'є-Реметівській сільській територіаль-

ній громаді та Перспективного плану 

роботи з військового обліку призовників і 

військовозобов’язаних та бронювання 

військовозобов’язаних на 2022 рік 

 

У відповідності до статті 36 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про військовий обов’язок і 

військову службу», Постанови КМУ №921 від 07 грудня 2016 року, заслухавши 

доповідь головного спеціаліста з ведення військового обліку та цивільного 

захисту відділу архітектури, містобудування, військового обліку та цивільного 

захисту сільської ради, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Графік звіряння облікових даних карток первинного обліку 

призовників і військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в 

Тур'є-Реметівській сільській територіальній громаді, з їх обліковими даними, 

що містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних 

підприємств, установ, організацій та за фактичним місцем проживання 

(перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного 

обходу у 2022 році  (додаток №1). 

2. Затвердити Перспективний план роботи з військового обліку 

призовників і військовозобов’язаних та бронювання військовозобов’язаних на 

2022 рік (додаток №2). 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського голову 

Надію Девіцьку.  

 

Сільський голова                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

                                                                           



                                                                              Додаток  №1 

                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 18 січня 2022 року  № 03 
 

Графік 

звіряння облікових даних карток первинного обліку призовників і 

військовозобов’язаних, які перебувають на військовому обліку в Тур’є-

Реметівській сільській територіальній громаді, з їх обліковими даними, що 

містяться в особових картках призовників і військовозобов’язаних 

підприємств, установ, організацій та за фактичним місцем проживання 

(перебуванням) призовників і військовозобов’язаних шляхом подвірного 

обходу у 2022 році 
 

№№ 

ПП 

Найменування підприємства, 

установи, організації, населених 

пунктів та вулиць де проводиться 

перевірка (звірка) 

 

Дата  

проведення 

Відповідальна особа  за 

проведення звірки 

підприємств, установ, 

організацій, населе-

них пунктів, вулиць 

Відмі 

тка 

про 

викон

ання 

1 ТОВ «Воєводино» 10.06.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

2 КУ „Т.Реметівський психоневрологіч-

ний інтернат” 

14.06.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

3 

 

4 

 

5 

 

 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

 

14 

 

 

15 

 

 

16 

 

Липовецька початкова школа Тур’є-

Реметівської сільської ради 

Мокрянська початкова школа Тур’є-

Реметівської сільської ради 

КНП «Центр первинної медико-

санітарної допомоги» Т.Реметівської 

сільської ради 

Турицька гімназія Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Туричківська гімназія Тур’є-

Реметівської сільської ради 

Вільшинківська гімназія Тур’є-

Реметівської сільської ради 

Раківська гімназія Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Тур'я-Полянська гімназія Тур’є-

Реметівської сільської ради 

Поляно-Гутянська гімназія Тур’є-

Реметівсьської сільської ради 

Тур’я-Бистрянська гімназія Тур’є-

Реметівської сільської ради 

Тур’є-Реметівський заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів Тур’є-

Реметівської сільської ради 

Тур’я-Пасіцький заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів Тур’є-

Реметівської сільської ради 

Порошківський заклад загальної 

середньої освіти I-III ступенів Тур’є-

Реметівської сільської ради 

Тур'є-Реметівський заклад дошкільної 

освіти Турє-Реметівської сільської 

15.06.2022 

 

16.06.2022 

 

17.06.2022 

 

 

21.06.2022 

 

21.06.2022 

 

22.06.2022 

 

22.06.2022 

 

27.06.2022 

 

29.06.2022 

 

30.06.2022 

 

20.06.2022 

 

 

23.06.2022 

 

 

17.06.2022 

 

 

20.06.2022 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку  

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

 

 

https://lupovetska_school.klasna.com/
https://lupovetska_school.klasna.com/
https://mokrjanska_school.klasna.com/
https://mokrjanska_school.klasna.com/
https://school_tyrutsa.klasna.com/
https://school_tyrutsa.klasna.com/
https://school_tyruchku.klasna.com/
https://school_tyruchku.klasna.com/
https://school_vilshanku.klasna.com/
https://school_vilshanku.klasna.com/
https://school188.klasna.com/
https://school188.klasna.com/
https://tyrja_poljana.klasna.com/
https://tyrja_poljana.klasna.com/
https://school_poljanska_hyta.klasna.com/
https://school_poljanska_hyta.klasna.com/
https://tyrja_bustra.klasna.com/
https://tyrja_bustra.klasna.com/
https://remeta-sc.klasna.com/uk
https://remeta-sc.klasna.com/uk
https://remeta-sc.klasna.com/uk
https://pasykask.klasna.com/
https://pasykask.klasna.com/
https://pasykask.klasna.com/
https://poroshkovo.klasna.com/
https://poroshkovo.klasna.com/
https://poroshkovo.klasna.com/
https://poroshkovo.klasna.com/
https://t_remetivskuy_zdo.klasna.com/
https://t_remetivskuy_zdo.klasna.com/


 

17 

 

18 

 

19 

 

 

20 

 

 

21 

 

 

22 

 

 

23 

 

 

ради  

Турицький заклад дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

Раківський заклад дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
Тур'я-Пасіцький заклад дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

Порошківський заклад дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

Тур'я-Полянський заклад дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

Поляно-Гутянський заклад дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

Тур'я-Бистрянський заклад дошкільної 

освіти Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

21.06.2022 

 

22.06.2022 

 

23.06.2022 

 

 

24.06.2022 

 

 

27.06.2022 

 

 

29.06.2022 

 

 

30.06.2022 

 

 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

с.Т.Ремети 

1 вулиця Центральна 01.02.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

2 вулиця Миру  02.02.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

3 вулиця Шумна 03.02.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

4 вулиця Л.Толстого 04.02.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

5 вулиця Л.Українки 07.02.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

6 вулиця Садова 08.02.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

вулиця І.Франка 

 

вулиця Сільвая 

 

вулиця Шевченка 

 

вулиця Гагаріна  

 

вулиця Визволення 

 

вулиця 8-го Березня  

 

вулиця Підгірна 

 

вулиця Кам’яна 

 

вулиця Ружа 

 

вулиця Радванка 

 

вулиця Зелена  

 

вулиця Мала  

09.02.2022 

 

10.02.2022 

 

11.02.2022 

 

14.02.2022 

 

15.02.2022 

 

16.02.2022 

 

17.02.2022 

 

18,21.02.2022 

 

22.02.2022 

 

23,24.02.2022 

 

25.02.2022 

 

28.02.2022 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

 

https://t_remetivskuy_zdo.klasna.com/
https://tyrutskujdnz.klasna.com/
https://tyrutskujdnz.klasna.com/
https://rakivskij_dnz.klasna.com/
https://rakivskij_dnz.klasna.com/
https://t_pasika_dnz.klasna.com/
https://t_pasika_dnz.klasna.com/
https://t_pasika_dnz.klasna.com/
https://poroshkivskuj_zdo.klasna.com/
https://poroshkivskuj_zdo.klasna.com/
https://poroshkivskuj_zdo.klasna.com/
https://t_polyana_dnz.klasna.com/
https://t_polyana_dnz.klasna.com/
https://t_polyana_dnz.klasna.com/
https://p_hutyanskij_dnz.klasna.com/
https://p_hutyanskij_dnz.klasna.com/
https://p_hutyanskij_dnz.klasna.com/
https://t_bistra_dnz.klasna.com/
https://t_bistra_dnz.klasna.com/
https://t_bistra_dnz.klasna.com/


 

19 

 

 

вулиця Тканка 

 

 

28.02.2022 

 

 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку  

с.Вільшинки  02.11.2017 Ю.Мадяр 

1 На території сільської ради 01.03.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

 

с.Турички, Липовець, Лікіцари, Лумшори 

1 

 

2 

вулиця Центральна 

 

вулиця Бокшая 

02.03.2022 

 

03.03.2022 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

3 вулиця Франка 04.03.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

4 пров.Грабовий 07.03.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

5 наб.Словянська 09.03.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

6 вулиця Конопляна 10.03.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

7 вулиця Лікіцарська 11.03.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

 

17 

 

18 

 

19 

 

20 

 

21 

 

22 

 

23 

 

 

вулиця Полонинська 

 

вулиця Сковороди  

 

вулиця Сонячна 

 

вулиця Тиха 

 

вулиця Духновича 

 

вулиця Липовецька 

 

вулиця Солов’їна 

 

вулиця Шевченка 

 

вулиця Болотинська 

 

вулиця Задунайська 

 

вулиця Кам’яна 

 

вулиця Л.Українки 

 

вулиця Лісова 

 

вулиця Лугова 

 

вулиця Приозерна 

 

вулиця Садова 

14.03.2022 

 

15.03.2022 

 

16.03.2022 

 

17.03.2022 

 

18.03.2022 

 

21.03.2022 

 

22.03.2022 

 

23.03.2022 

 

24.03.2022 

 

25.03.2022 

 

28.03.2022 

 

29.03.2022 

 

30.03.2022 

 

31.03.2022 

 

31.03.2022 

 

31.03.2022 

 

 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 



с.Туриця 
1 вулиця Шевченка 01.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

2 вулиця Центральна 04.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

3 вулиця Мала 05.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

4 вулиця Садова 06.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

5 вулиця Зарічна 07.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 
   

с.Т.Бистра 

 

 

1 вулиця Шевченка 08.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

2 вулиця І.Франка 11.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

3 вулиця Духновича 12.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

4 вулиця Борканюка 13.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

5 вулиця Турянська 14.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

6 вулиця Миру 15.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

вулиця Молодіжна 

 

вулиця Першотравнева 

 

вулиця Перемоги 

 

вулиця Садова 

 

вулиця Свалявка 

 

18.04.2022 

 

19.04.2022 

 

20.04.2022 

 

21.04.2022 

 

22.04.2022 

 

 

с.Т.Поляна, П.Гута 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

1 вулиця Центральна 26.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

2 вулиця Шевченка 27.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

3 вулиця Зелена 28.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

4 вулиця Гагаріна 29.04.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

    

  с.Т.Пасіка, с.Раково, с.Завбуч  

1 вулиця Воєводино 03.05.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

2 вулиця Борканюка 04.05.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

3 вулиця Турянська 0505.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

4 вулиця Партизанська 06.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

5 вулиця Духновича 10.05.2022 відповідальний за 



ведення військ. обліку 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

вулиця Гагаріна 

 

вулиця Вакарова 

 

вулиця Шевченка 

 

вулиця Миру 

 

вулиця Центральна 

 

Завбуч 

11.05.2022 

 

12.05.2022 

 

13.05.2022 

 

16.05.2022 

 

17.05.2022 

 

18.05.2022 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

с.Порошково, с.Мокра, с.Маюрки 

 

1 вулиця Борканюка   19.05.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

2 вулиця Грушевського 20.05.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

3 вулиця Зарічна 23.05.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

4 вулиця Зерновська   24.05.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

5 вулиця І.Франка                        25.05.2022 відповідальний за 

ведення військ. обліку 

6 

 

7 

 

8 

 

9 

 

10 

 

11 

 

12 

 

13 

 

14 

 

15 

 

16 

вулиця Л.Українки                    

 

вулиця М.Підгірянки                

 

вулиця Нахімова  

 

вулиця Партизанська 

 

вулиця Перемоги 

 

вулиця Пушкіна 

 

вулиця Центральна 

 

вулиця Шевченка   

 

вулиця Духновича 

 

Мокра 

 

Маюрки 

26.05.2022 

 

27.05.2022 

 

30.05.2022 

 

31.05.2022 

 

01.06.2022 

 

02.06.2022 

 

03.06.2022 

 

06.06.2022 

 

07.06.2022 

 

08.06.2022 

 

09.06.2022 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

відповідальний за 

ведення військ. 

відповідальний за 

ведення військ. обліку 

 

 

Керуючий справами (секретар)                 

виконавчого комітету                                                             Михайло БІГАН  
 

 

 

 



                                                                              Додаток  №2 

                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 18 січня 2022 року  № 03 
 

Перспективний план  

роботи з військового обліку призовників і військовозобов’язаних та 

бронювання військовозобов’язаних на 2022 рік 
 

№ 

з/п 

Назва  заходів Термін 

виконан

ня 

Хто виконує Відмітка 

про ви-

конання 

1.Планування 

1. Складання перспективного плану  

роботи з військового обліку та 

бронювання військовозобов’язаних і 

призовників на 2022 рік. 

до 25 

грудня 

щорічно 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

2. Складання графіку проведення 

перевірки стану військового обліку та 

звірок з облікових даних карток 

первинного обліку, будинковими 

книгами та картками реєстрації з 

військово-обліковими документами 

військовозобов’язаних і призовників. 

до 01 

лютого 

щорічно 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

3. Складання плану заходів щодо 

вручення посвідчень про відстрочку 

від призову на період мобілізації та на 

воєнний час військовозобов’язаним, 

які заброньовані згідно з переліками 

посад і професій. 

до 25 

грудня 

щорічно 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

2. Заходи військового обліку військовозобов’язаних і призовників 

4. Відправка військовозобовязаних і 

призовників до  першого відділу РТЦК 

та СП за місцем перебування на 

військовому обліку у разі відсутності 

військово-облікового документу чи 

відмітки в ньому про перебування на 

військовому обліку. 

постійно Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

5. Звірка особових карток із записами у 

військових квитках, тимчасових 

посвідченнях та посвідченнях про 

приписку до призовних дільниць. 

Один раз 

на рік 

згідно з 

графіком 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

6. Звірка з обліковими даними першого 

відділу РТЦК та СП 

Один раз 

на рік  

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

7. Облік змін у військовозобовязаних і 

призовників сімейного стану, адреси 

місця проживання, службового стану, 

технічної підготовки, освіти і у 

п’ятиденний строк вносить ці зміни до 

їх особових карток. 

При зміні 

облікових 

даних  

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

8. Подання  до  першого відділу РТЦК та 

СП списку юнаків які підлягають 

приписці до призовної дільниці. 

До 01.12. Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 



9. Забезпечення оповіщення  

військовозобовязаних і призовників на 

вимогу першого відділу РТЦК та СП і 

їх  своєчасній явці за цим викликом. 

За наявно-

сті розпо-

рядження з 

першого 

відділу РТ 

ЦК та СП 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

10. Повідомлення  першого відділу РТЦК 

та СП про військовозобовязаних і 

призовників, які заявили про зміни в 

стані здоров'я 

Щомісячн

о до 5-го 

числа 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

11. Проведення розяснювальної роботи 

серед військовозобовязаних і 

призовників про неухильне 

дотримання вимог Закону України 

«Про військовий обов'язок і військову 

службу» щодо військового обліку, 

забезпечення суворого контролю за 

виконанням цього закону. 

Доводить 

вимоги за-

конодав-

ства про 

військовий 

обов’язок і 

військову 

службу 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

12. Ведення журналу обліку результатів 

перевірок стану військового обліку 

призовників і військовозобовязаних та 

звіряння їх облікових даних з даними 

першого відділу РТЦК та СП 

При 

перевірках 

та звірянні 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

13. Взаємодія з першим відділом РТЦК та 

СП та надання допомоги у проведенні 

мобілізаційних та оборонних заходів 

Постійно Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

3. Заходи з бронювання військовозобов’язаних 

14. Доведення до населення наказу про 

черговий призов громадян на строкову 

військову службу 

Один раз 

на 

півріччя 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту 

 

15. Оповіщення громадян, які підлягають 

черговому призову на строкову 

військову службу про їх явку для 

проходження медичної та призовної 

комісії персональними повістками 

Один раз 

на 

півріччя 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту, члени виконко-

му, депутати сільради 

 

16. Проведення заходів розшуку 

призовників, які ухиляються від 

призову на строкову війсьокву службу, 

складання та подання до військового 

комісаріату актів невручення повісток 

Постійно Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту, члени виконко-

му, депутати сільради  

 

17. Підготовка та подання до першого 

відділу РТЦК та СП про зміни в 

облікових даних призовників 

Щомісячн

о до 5 

числа 

Головний спеціаліст з 

ведення військового 

обліку та цивільного 

захисту, спеціаліст 1- 

категорії ЦНАП 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                 

виконавчого комітету                                                             Михайло БІГАН 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                             РІШЕННЯ                                         
 

18 січня 2022 року                      Тур’ї  Ремети                                       №  04        

      

Про надання матеріальної  

допомоги на поховання 

 
 

На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження порядку надання допомоги на 

поховання  деяких  категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася  поховати  померлого», Програми соціального захисту  

найменш захищених верств населення Тур’є-Реметівської територіальної 

громади на 2022 рік, розглянувши заяви Микита Марії Михайлівни, жительки  

с.Туриця, Дудар Людмили Федорівни, жительки с. Маюрки, Скубенич Ганни 

Петрівни, жительки с. Туриця та Матей Галини Василівни, жительки с. м. 

Ужгород  щодо надання допомоги на поховання, на виконання повноважень у 

сфері соціального захисту населення, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   

 

ВИРІШИВ:  

             

1. Надати допомогу на поховання у розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) 

гривень Микита Марії Михайлівні, жительці с. Туриця, вул. ****, **, яка 

здійснила  поховання свого сина Микита Євгенія Йосифовича, який помер 

**** року (свідоцтво про смерть  серії** №****),  на день смерті не працював.  

2. Надати допомогу на поховання у розмірі 2500 (дві тисячі п’ятсот) 

гривень Дудар Людмилі Федорівні, жительці с. Маюрки, **, яка здійснила  

поховання свого чоловіка Дудар Віктора Леонідовича, який помер **** року 

(свідоцтво про смерть серії ** №****), на день смерті не працював.  

3. Надати допомогу на поховання у розмірі 2500 (дві п’ятсот) гривень 

Скубенич Ганні Петрівні, жительці с. Туриця, вул. ****, **, яка здійснила 

поховання своєї сестри Ганич Марти Василівни, яка померла **** року 

(свідоцтво про смерть серії ** № ****), на день смерті не працювала. 

4. Надати допомогу на поховання у розмірі 2500 (дві п’ятсот) гривень 

Матей Галині Василівні, жительці м. Ужгород, вул.****, **, кв.**, яка 

здійснила поховання свого родича Гаврош Михайла Васильовича, який помер 

**** року (свідоцтво про смерть серії ** № ****), на день смерті не працював. 



5. Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я Тур’є-

Реметівської сільської ради профінансувати названі видатки у порядку 

передбаченому Програмою соціального захисту найменш захищених верств 

населення Тур’є-Реметівської територіальної громади на 2022 рік. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську.  

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

18 січня 2022 року                      Тур’ї  Ремети                                          №  05 

 

 

Про затвердження номенклатури справ 

Тур’є-Реметівської сільської ради та 

її виконавчого комітету 

 

 

Керуючись статтями 40, 52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою установлення у сільській раді та її 

виконавчому комітеті системи формування справ, забезпечення їх обліку, 

оперативного розшуку документів згідно їх змісту та здійснення відбору 

документів на державне забезпечення, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити номенклатуру справ Тур’є-Реметівської сільської ради та її 

виконавчого комітету на 2022 рік (додається). 

 2. Начальникам відділів виконкому сільської ради, старостам 

старостинських округів  формування справ у 2022 році здійснювати згідно з 

номенклатурою справ. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                          Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



  

 

 

  

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

   

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ                                              

 

18 січня 2022 року                          Тур’ї  Ремети                                          №  06   

 

 

Про затвердження Переліку об’єктів, Переліку  

оплачуваних суспільно-корисних робіт для  

осіб, на яких судом накладене адміністративне  

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт  

на 2022 рік та визначення видів безоплатних  

суспільно-корисних робіт для засуджених до  

громадських робіт та порушників, на яких  

судом накладено адміністративне стягнення  

у вигляді громадських робіт на 2022 рік 

 

  Розглянувши звернення Ужгородського районного сектору №2 філії ДУ 

«Центр пробації» в Закарпатській області від 06.01.2022 року № 39/8/17-22 

щодо затвердження переліку об’єктів та визначення видів оплачуваних робіт 

для порушників, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

суспільно-корисних робіт, для засуджених до громадських робіт та порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт на 2022 рік, відповідно до статей 30-1, 31-1, 321-1, 321-3, 325-1, 325-3 

Кодексу України про адміністративні правопорушення, керуючись статтею 34 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Затвердити об’єкти для відбування оплачуваних робіт та види 

оплачуваних робіт для порушників, на яких судом накладено адміністративне 

стягнення у вигляді суспільно-корисних робіт на адміністративній території 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік згідно додатку №1 (додається). 

 2. Затвердити об’єкти, на яких засуджені до громадських робіт та 

порушники, на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді 

громадських робіт, відбувають громадські безоплатні суспільно-корисні роботи 



  

та визначити види безоплатних суспільно - корисних робіт, які виконуватимуть 

засуджені до громадських робіт та порушники, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт на адміністративній 

території Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік згідно додатку №2 

(додається). 

          3. Закріпити відповідальну особу, яка буде здійснювати контроль за 

виконанням покарання або адміністративного стягнення у вигляді громадських 

(суспільно корисних) робіт  – старосту відповідного старостинського округу, на 

території якого здійснюється суспільно-корисні роботи та Любомира Чомоляка, 

начальника відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою, якщо суспільно-корисні роботи здійснюються на території села 

Турї Ремети. 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

                                                                                            

                                                                                            

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                              Додаток  № 1 

                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 18 січня 2022 року  № 06 
  

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів оплачуваних робіт для порушників, на яких судом 

накладено адміністративне стягнення у вигляді суспільно - корисних робіт 

на 2022 рік 

 

1. Найменування об’єктів які знаходяться на адміністративній території 

Тур’є-Реметівської  сільської ради: 

с. Тур’ї Ремети: 

- територія вул. Тканка, 1; 

- територія сільського стадіону; 

- територія єврейського кладовища; 

- територія громадського цвинтаря, вул. Шевченка б/н; 

- територія пам’ятника односельчанам, які загинули в роки Другої світової 

війни та Обеліску жертвам Другої світової війни, які загинули в концтаборі села 

(вул. Мала); 

- територія вул. Центральна, 10, вул. Центральна, 24 Б; 

- територія вул. Центральна (автозупинки) та вул. Радванка (автозупинки); 

- територія вул. Центральна, 16, 16а. 

Турицький старостинський округ: 

- територія вул. Центральна, 100; 

- територія громадського цвинтаря, вул. Центральна.  

Туричківський старостинський округ: 

- територія с. Турички, вул. Центральна, 27; 

- територія с. Турички, вул. Центральна, 30; 

- територія громадського цвинтаря с. Турички; 

- територія громадського цвинтаря с. Лумшори; 

- територія громадського цвинтаря с. Лікіцари; 

- територія громадського цвинтаря с. Липовець. 

Тур’я Пасіцький старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку, вул. Турянська, 33; 

- територія громадського цвинтаря с. Тур’я Пасіка; 

- територія громадського цвинтаря с. Раково; 

- територія громадського цвинтаря с. Завбуч. 

Порошківський старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку, вул. Центральна, 74; 

- територія громадського цвинтаря с. Порошково; 

- територія громадського цвинтаря с. Маюрки; 

- територія громадського цвинтаря с. Мокра. 



  

Вільшинківський старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку; 

- територія Прислопської ЗОШ І ст.; 

- територія громадських цвинтарів с. Вільшинки. 

Тур’я Бистрянський  старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку у с. Тур’я Бистра; 

- територія  будівлі  у с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, 110; 

- територія громадського цвинтаря с. Тур’я Бистра; 

- територія громадського цвинтаря с. Свалявка. 

Тур’я Полянський старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 94; 

- територія громадського цвинтаря с. Тур’я Поляна; 

- територія громадського цвинтаря с. Полянська Гута. 

2. Види робіт: 

- прибирання від побутового сміття узбіч вулиць, тротуарів, кюветів автобусних 

зупинок, берегів річок, потічків та іншої території; 

- прибирання кладовищ і прилеглої території; 

- робота по благоустрою населених пунктів (с.Тур’ї Ремети,  с. Туриця, с. Ту-

рички, с. Лікіцари, с. Липовець, с. Лумшори, с. Вільшинки, с. Раково, с. Завбуч, 

с. Тур’я Пасіка, с. Маюрки, с. Мокра, с. Порошково, с. Тур’я Бистра, с. Сва-

лявка, с. Тур’я Поляна, с. Полянська Гута); 

- очищення від снігу та посипання при ожеледиці в зимовий період обочин доріг 

та тротуарів; 

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

- скошування трави; 

- побілка бордюр та дерев; 

- підсобні роботи; 

- ліквідація стихійних звалищ сміття. 

Робочі години: з 8.00-17.00. 
 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                 

виконавчого комітету                                                             Михайло БІГАН  
 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

                                                                              Додаток  № 2 

                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 18 січня 2022 року  № 06 
 

 

ПЕРЕЛІК 

об’єктів та видів безоплатних суспільно - корисних робіт для засуджених до 

громадських робіт, та порушників, на яких судом накладено 

адміністративне стягнення у вигляді громадських робіт нд 2022 рік 

 

1. Найменування об’єктів які знаходяться на адміністративній території 

Тур’є-Реметівської  сільської ради: 

с. Тур’ї Ремети: 

- територія вул. Тканка, 1; 

- територія сільського стадіону; 

- територія єврейського кладовища; 

- територія громадського цвинтаря, вул. Шевченка б/н; 

- територія пам’ятника односельчанам, які загинули в роки Другої світової 

війни та Обеліску жертвам Другої світової війни, які загинули в концтаборі села 

(вул. Мала); 

- територія вул. Центральна, 10, вул. Центральна, 24 Б; 

- територія вул. Центральна (автозупинки) та вул. Радванка (автозупинки); 

- територія вул. Центральна, 16, 16а. 

Турицький старостинський округ: 

- територія вул. Центральна, 100; 

- територія громадського цвинтаря, вул. Центральна.  

Туричківський старостинський округ: 

- територія с. Турички, вул. Центральна, 27; 

- територія с. Турички, вул. Центральна, 30; 

- територія громадського цвинтаря с. Турички; 

- територія громадського цвинтаря с. Лумшори; 

- територія громадського цвинтаря с. Лікіцари; 

- територія громадського цвинтаря с. Липовець. 

Тур’я Пасіцький старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку, вул. Турянська, 33; 

- територія громадського цвинтаря с. Тур’я Пасіка; 

- територія громадського цвинтаря с. Раково; 

- територія громадського цвинтаря с. Завбуч. 

Порошківський старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку, вул. Центральна, 74; 

- територія громадського цвинтаря с. Порошково; 

- територія громадського цвинтаря с. Маюрки; 

- територія громадського цвинтаря с. Мокра. 



  

Вільшинківський старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку; 

- територія Прислопської ЗОШ І ст.; 

- територія громадських цвинтарів с. Вільшинки. 

Тур’я Бистрянський  старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку у с. Тур’я Бистра; 

- територія  будівлі  у с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, 110; 

- територія громадського цвинтаря с. Тур’я Бистра; 

- територія громадського цвинтаря с. Свалявка. 

Тур’я Полянський старостинський округ: 

- територія  будівлі адмінбудинку с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 94; 

- територія громадського цвинтаря с. Тур’я Поляна; 

- територія громадського цвинтаря с. Полянська Гута. 

2. Види робіт: 

- прибирання від побутового сміття узбіч вулиць, тротуарів, кюветів автобусних 

зупинок, берегів річок, потічків та іншої території; 

- прибирання кладовищ і прилеглої території; 

- робота по благоустрою населених пунктів (с.Тур’ї Ремети,  с. Туриця, с. Ту-

рички, с. Лікіцари, с. Липовець, с. Лумшори, с. Вільшинки, с. Раково, с. Завбуч, 

с. Тур’я Пасіка, с. Маюрки, с. Мокра, с. Порошково, с. Тур’я Бистра, с. Сва-

лявка, с. Тур’я Поляна, с. Полянська Гута); 

- очищення від снігу та посипання при ожеледиці в зимовий період обочин доріг 

та тротуарів; 

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

- скошування трави; 

- побілка бордюр та дерев; 

- підсобні роботи; 

- ліквідація стихійних звалищ сміття. 

Робочі години: з 8.00-12.00 або з 9.00-13.00. 

 

 
 

  

Керуючий справами (секретар)                 

виконавчого комітету                                                             Михайло БІГАН 
 

 

 

 

 

 

 

                                                                                       

   



   

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                              РІШЕННЯ                                       

 

18 січня 2022 року                           Тур’ї  Ремети                                         №  07 

 

Про розгляд заяв Турховської О.І.  

щодо надання дозволу на  

розміщення зовнішньої реклами 

 

          Розглянувши заяви громадянки Турховської Олександри Іванівни, яка 

зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, будинок **, квартира ***  щодо 

надання дозволу на розміщення зовнішньої реклами в межах території сіл Тур’є-

Реметівської сільської ради, керуючись підпунктом 13 пункту «а» статті 30 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», частини першої статті 

16 Закону України «Про рекламу», враховуючи вимоги пунктів 16 та 43 Типових 

правил розміщення зовнішньої реклами, затверджених постановою Кабінету 

Міністрів України від 29.12.2003 р. № 2067, виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги на в’їзді у с. Тур’я Бистра, урочище  

«Баршовець-сад», праворуч. 

          2. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява, 19+420 км, ліворуч, на території с. Мокра, поворот на село.   

           3. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 



власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява, 21+305 км, ліворуч, на території с. Маюрки, поворот на село. 

         4. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, ****, **, квартира 

** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної власності 

вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-Свалява, 

17+705 км, праворуч, на території с. Тур’я Пасіка. 

         5. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява, 15+905 км, праворуч,  на території с. Тур’я Пасіка. 

          6. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява, 13+865 км, ліворуч,  на території с. Раково, кінець села. 

         7. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява, 7+227 км, ліворуч, на території с. Тур’ї Ремети, урочище «Долішнє 

поле».  

          8. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява, 10+580 км, праворуч, на території села Тур’ї Ремети, урочище 

«Мочари». 

          9. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява, 24+010 км, ліворуч, на території села Порошково, урочище «Долини». 

          10. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 



Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява, 22+225 км,  на території с. Порошково, центр села. 

          11. Надати дозвіл терміном на 5 років на розміщення зовнішньої реклами в 

межах території сіл Тур’є-Реметівської сільської ради, громадянці Турховській 

Олександрі Іванівні, яка зареєстрована за адресою: м. Ужгород, вул. ****, **, 

квартира ** у вигляді щита розміром 3м х 6м на земельній ділянці комунальної 

власності вздовж автомобільної дороги державного значення Т-07-12 Перечин-

Свалява,  25+227 км, ліворуч, поворот на с. Тур’я Поляна, урочище «Полянський 

поворот».   

         12. Громадянці Турховській Олександрі Іванівні укласти з Тур’є-

Реметівською сільською радою договір про тимчасове користування місцем для 

розташування даних  рекламних засобів.  

         13. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

                                                                                  

                              

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

18 січня 2022 року                        Тур’ї  Ремети                                           № 08     

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянина Семаль Василя 

Васильовича щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту 

будівництва на земельній ділянці, яка є у його приватній власності, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку 

присвоєння адрес об’єктам будівництва, нерухомого майна» № 690 від 

07.07.2021 року та статтею 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

 1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на земельній ділянці 

площею 0,25 га (кадастровий номер *****), поштову адресу: Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський район, село Тур’я Пасіка, вул. ****, 

будинок № **. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту Тур’я 

Пасіцького старостинського округу Юрія Шикулу. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 



 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

18 січня 2022 року                        Тур’ї  Ремети                                          №  09   

 

Про  упорядкування поштової адреси 

земельної ділянки та присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянки Петюшки Ганни 

Петрівни щодо упорядкування поштової адреси земельної ділянки та 

присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту будівництва на земельній 

ділянці, яка є у її приватній власності, керуючись Постановою Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження порядку присвоєння адрес об’єктам 

будівництва, нерухомого майна» № 690 від 07.07.2021 року та статтею 37 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

 1. Упорядкувати нумерацію, змінивши поштову адресу земельної ділянки 

з кадастровим номером ****, площею 0,0898га на поштову адресу: Закарпатська 

область, Ужгородський район, с. Тур’я  Бистра, вул. ****, № **. 

2. Присвоїти житловому будинку, розташованому на  земельній ділянці 

площею 0,0898 га (кадастровий номер *****), поштову адресу: Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський район, село Тур’я Бистра, вул. ****, 

будинок № **. 

3. Вважати рішення виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради №65 від 20 травня 2021 року «Про присвоєння адреси об’єкту 

будівництва» таким, що втратило чинність. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту Тур’я 

Бистрянського старостинського округу Івана Кметича. 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

          

18 січня 2022 року                            Тур’ї  Ремети                                         № 10                                                

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

 

Розглянувши службову  записку першого заступника сільського голови 

Олександри Крупчинської про присвоєння поштової адреси будівлі амбулаторії 

загальної практики сімейної медицини в селі Тур’я Пасіка, керуючись статтею 30 

Закону України «Про державну реєстрацію речових прав на нерухоме майно та їх 

обмежень» та статтею 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти будівлі амбулаторії загальної практики сімейної медицини, 

розташованій на земельній ділянці площею 0,07 га (кадастровий номер 

2123285500:01:003:0038), поштову адресу: Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський район, село Тур’я Пасіка, вулиця Турянська, будинок № 34. 

2.  Контроль за виконанням цього рішення  покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську та начальника відділу житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою Любомира Чомоляка. 

   

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 

          

18 січня 2022 року                        Тур’ї  Ремети                                           № 11                                                

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Сергеєвої Любові 

Михайлівни,  щодо  надання її синові Сергеєву Андрію Івановичу, **** р. н., 

мешканцю с. Вільшинки, ***, статусу особи, що проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського, керуючись статтею 5 Закону України «Про статус 

гірських населених пунктів в Україні», статтями 34, 52 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

  1. Надати громадянину Сергеєву Андрію Івановичу, **** р.н., який 

зареєстрований та проживає з **** року в с. Вільшинки, буд. № ***  статус 

особи, яка проживає в населеному пункті  (с. Вільшинки),  якому надано статус 

гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів 

в Україні». 

     1.1. У разі зміни місця проживання громадянина Сергеєва Андрія 

Івановича, статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано статус 

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

     2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту  

Вільшинківського старостинського округу Івана Цубину.  

 

 

 

Сільський голова                                                     Надія ДЕВІЦЬКА                                                

 
 
 
 

         



 
 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                           РІШЕННЯ                                       

 

18 січня 2022 року                        Тур’ї Ремети                                       №  12 

 

Про приватизацію державного 

житлового фонду 

  

Відповідно до статті 3, пункту 2 статті 5 Закону України «Про 

приватизацію державного житлового фонду», Наказу Міністерства з питань 

житлово-комунального господарства України «Про затвердження Положення 

про порядок передачі квартир (будинків), жилих приміщень у гуртожитках у 

власність громадян», керуючись статтею 30 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розглянувши  заяву наймачів житлового будинку 

Воронич Лариси Михайлівни, Воронича Олександра Івановича, який вони 

використовують на умовах найму, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Прохання, яке подають наймач Воронич Лариса Михайлівна, що 

мешкає в будинку №** по вул. Перемога в с.Тур’ї Ремети, задовольнити і 

передати вказаний будинок безоплатно у приватну спільну сумісну власність.  

Склад сім’ї: наймач – Воронич Лариса Михайлівна, син – Воронич 

Олександр Іванович.  

2. Розрахунок площі, що безоплатно приватизується: 

         - загальна площа  становить 51,6 кв.м. 

         - житлова площа становить 31,2 кв. м. 

         - розрахунок безоплатної приватизації 21х2+10 = 52 кв.м. 

 3. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської ради 

(Коряк М.) зняти з балансу будинок за адресою: с. Тур’ї Ремети, вул. 

Перемоги, будинок № ** у зв’язку з приватизацією його громадянами. 

 

 

 

Сільський голова                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

 



  

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ                                                

 

18 січня 2022 року                         Тур’ї  Ремети                                          № 13   

 

Про внесення змін до складу постійно 

діючої комісії з обстеження дерев, що 

підлягають видаленню на території 

Тур’є-Реметівської сільської  ради 

 

 

             У зв’язку із зміною назви посади в структурі Тур’є-Реметівської сільської 

ради, керуючись статтями 30, 33, 59 Закону України «Про місцеве само-

врядування в Україні», статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах, затвердженим  Постановою Кабінету Міністрів України  від 01.08.2006 

року № 1045, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Склад постійно діючої комісії з обстеження дерев, що підлягають 

видаленню  на території  Тур’є-Реметівської  сільської ради, утвореної  рішенням 

виконавчого комітету № 199 від 22.12.2021 року, викласти в новій редакції, що 

додається. 

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

                                                                                            

                                                                                            

                                                                                              

 



  

                                                                                              Додаток  

                                                                                до рішення виконавчого комітету 

                                                                                від 18 січня 2022 року  № 13 

 

Склад постійно діючої комісії з обстеження дерев, що підлягають 

видаленню на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова комісії 

 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

 

Члени комісії: 

 

КРУПЧИНСЬКИЙ 

Юрій Васильович 

- член виконкому Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 

МАДЯР 

Юрій Мигальович 

- головний спеціаліст з питань ведення 

військового обліку та цивільного 

захисту відділу містобудування, 

архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту 

 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

транспорту та благоустрою 

 

- староста відповідного старостинського 

округу, на території якого обстежується 

дерево. 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                 Михайло БІГАН 

виконавчого комітету   

                                            

 
 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                              РІШЕННЯ                                       

 

18 січня 2022 року                           Тур’ї  Ремети                                          № 14 

 

Про видалення дерев 

 

 

Розглянувши Акт обстеження зелених насаджень, що підлягає видаленню 

від 12.01.2022 року, керуючись Порядком видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України, № 1045 від  01.08.2006 року, на підставі статті 30 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 12.01.2022 року (с. Тур’я Бистра). 

2. Надати дозвіл на видалення дерев згідно поданого Акту обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 12.01.2022 року (с. Тур’я 

Бистра). 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                                            РІШЕННЯ                                       

 

18 січня 2022 року                         Тур’ї Ремети                                         №  15 

 

Про затвердження тимчасових  

тарифів на послуги з вивезення  

твердих побутових відходів 

          

Відповідно до статті 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на підставі поданих документів ФОП Пйосою В.М., виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити з 01.01.2022 року тимчасові тарифи на послуги з вивезення 

твердих побутових відходів (ТВП) для юридичних споживачів (з врахуванням 

податку на додану вартість) в розмірі: 

      Для бюджетних установ: 

- для Тур’я-Реметівський ЗЗСО І-ІІІ ст. – 918,99 грн. в місяць; 

- для Тур’я-Реметівський ЗДО – 669,49 грн. в місяць; 

- для АЗПСМ с. Тур’ї Ремети – 311,87 грн. в місяць; 

-  для клубної установи с. Тур’ї Ремети – 519,79 грн. в місяць; 

- для Тур’є-Реметівської сільської ради – 1684,12 грн. в місяць; 

- для Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату– 6487,00 грн. в 

місяць. 

      Для інших юридичних споживачів – 249,50 грн. в місяць. 

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                      Надія ДЕВІЦЬКА 

      
 
 
 
 


