
 

 

 

 

 

 

 

ТУР’Є–РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА  РАДА 

Ужгородського району  Закарпатської області 

Комісія з питань техногенно – екологічної безпеки  

та надзвичайних ситуацій 

___________________________________________________ 

 

ПРОТОКОЛ № 3 

засідання Комісії 

 

19.02.2021 р.                                                                             с. Тур’ї Ремети 

 

Головуюча: Девіцька Надія Павлівна  –  сільський голова, голова Комісії; 

 

Присутні члени Комісії: 

          Король Володимир Іванович – заступник сільського голови з питань 

діяльності, виконавчих органів ради, заступник голови Комісії; 

 

         Крупчинська Олександра Ярославівна – перший заступник сільського 

голови;  

 

         Воронич Едуард Васильович – секретар сільської ради; 

 

          Коряк Марія Федорівна  –  головний бухгалтер, завідувач відділом 

бухгалтерського обліку та звітності сільської ради; 

 

          Пловайко Владислав Михайлович – староста у селах Турички, 

Лумшори, Липовець, Лікіцари; 

 

          Цвік Йосип Іванович – староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки; 

 

          Шикула Юрій Михайлович – староста у селах Тур’я Пасіка, Раково, 

Завбуч. 

 

Порядок денний: 

 



         1. Про переведення закладів загальної середньої та дошкільної освіти,  

комунального закладу «Тур’є - Реметівська дитяча школа мистецтв» Тур’є – 

Реметівської сільської ради на дистанційну форму навчання з 22 лютого 2021 

року. 

         2. Про переведення клубних, бібліотечних закладів сільської ради на 

дистанційну форму роботи з 22 лютого 2021 року. 

Виступили:  

Крупчинська О. Я. – перший заступник сільського голови;  

Малишко Ю. Ю. - директор комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  Перечинської районної ради Закарпатської області.  

Заслухавши інформацію з питання порядку денного, відповідно до 

Закону України “Про захист населення від інфекційних хвороб”, з 

урахуванням постанови Кабінету Міністрів України від 20 травня 2020 р. 

№ 392 „Про встановлення карантину з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої 

коронавірусом SARS-CoV-2, та етапів послаблення протиепідемічних заходів 

(зі змінами)”, розглянувши інформацію комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський районний центр первинної медико-санітарної 

допомоги»  Перечинської районної ради Закарпатської області про рівень 

епідеміологічних показників, які відповідають встановленим МОЗ критеріям 

щодо захворювання на коронавірусну хворобу (COVID-19), у зв’язку із 

збільшенням випадків захворюваності у населених пунктах сільської 

ради на короновірусну інфекцію,  Комісія                                               

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Перевести заклади загальної середньої та дошкільної освіти, 

комунальний заклад «Тур’є - Реметівська дитяча школа мистецтв» Тур’є – 

Реметівської сільської ради на дистанційну форму навчання з 22 лютого 2021 

року. 

         2. Перевести клубні, бібліотечні заклади сільської ради на дистанційну 

форму роботи з 22 лютого 2021 року. 

  

Сільський голова,  

голова Комісії                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

Протокол вела                                                   Олександра КРУПЧИНСЬКА 



 


