
    

 
 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII СКЛИКАННЯ 

 

РІШЕННЯ 
 

03 листопада 2022 року             Тур’ї  Ремети                                       № 729 
 

 

Про перейменування вулиць  

в населених пунктах Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 
 

Враховуючи рішення виконавчого комітету сільської рад від 11 жовтня 

2022 року № 234 «Про погодження проєкту рішення «Про перейменування 

вулиць в населених пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради», у зв’язку із 

надходженням звернень громадян щодо перейменування вулиць в населених 

пунктах Тур’є-Реметівської сільської ради, керуючись статтями 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Законів України «Про 

засудження комуністичної та націонал-соціалістичного (нацистського) 

тоталітарного режимів в Україні та заборону пропаганди їхньої символіки» та 

«Про заборону пропаганди російського нацистського тоталітарного режиму, 

збройної агресії Російської Федерації як держави-терориста проти України, 

символіки воєнного вторгнення російського нацистського тоталітарного 

режиму в Україну», за погодженням з постійною комісією сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська рада 
 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Перейменувати вулиці на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

відповідно до додатку і без зміни нумерації будівель (додається). 

2.  Відділу містобудування, архітектури, військового обліку та цивільного 

захисту сільської ради повідомити Закарпатську регіональну філію державного 

підприємства «Національні інформаційні системи» для внесення інформації до 

Словників державного реєстру речових прав на нерухоме майно, національного 

оператора поштового зв’язку, відділ ведення Державного реєстру виборців 

апарату Ужгородської райдержадміністрації, зазначених в пункті 1 даного 

рішення. 



3. Відділу документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян забезпечити оприлюднення даного рішення на офіційному 

сайті громади. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища 

та благоустрою. 

 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

03.11.2022  №  729 

 

 

 

Перейменування вулиць в населених пунктах 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

№ 

п/п 

Існуюча назва вулиці Нова назва вулиці 

с. Тур’я-Бистра 

1. Борканюка Захисників 

2. Першотравнева Травнева 

3. Перемоги Зелена 

с. Тур’я-Поляна 

4. Гагаріна Мальовнича  

с. Порошково 

5. Пушкіна Лісова 

6. Партизанська Українська 

7. Борканюка Нова 

8. Нахімова Млинська 

9. Перемоги Перемоги 

с. Тур’я Пасіка 

10. Гагаріна Затишна 

11. Партизанська Садова  

12. Борканюка Соборна 

с. Раково 

13. Вакарова Українська 

с. Тур’ї Ремети 

14. Визволення Визволення 

15. 8-го Березня Березнева 

16. Гагаріна Молодіжна 

17. Толстого Героїв України 

18. Перемоги Незалежна 

19. Тканка Народна 

 

 

 

 

 
 

 



 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

  03 листопада 2022 року               Тур’ї  Ремети                                   №  730 

 

Про виконання рішення Закарпатського 

          окружного адміністративного суду 

          від 09 грудня 2021 року по справі № 260/4168/21 

 

  Керуючись статтями  25, 26, 33, 60,  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», на виконання  рішення Закарпатського   окружного 

адміністративного суду від 09 грудня 2021 року по справі № 260/4168/21, що 

набрало законної сили 08.09.2022 року, враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

  ВИРІШИЛА: 

        1.  Прийняти на баланс  Тур’є-Реметівської сільської ради  майно,   згідно 

акту приймання – передачі інженерної інфраструктури внутрішньої 

господарської  меліоративної системи на території Порошківської сільської 

ради від 18.06.2004 року. 

        2.  Відділу бухгалтерського обліку та фінансової  звітності  провести 

відповідні зміни в бухгалтерському обліку, згідно  вимог чинного 

законодавства. 

        3. Структурним підрозділам виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради вчинити дії, спрямовані на набуття права власності на 

внутрішньогосподарську осушну мережу на локальних системах колишньої 

Порошківської сільської ради Перечинського району у вигляду провідних і 

регулюючих каналів довжиною 21,4 км,  споруд  на каналах – 29 шт. 

трубчастих переїздів, а також закриту регулюючу мережу 328,3 км, споруди на 

закриті мережі (гирла) - 114 шт. 

4.  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. 

 

 

        Сільський голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                         РІШЕННЯ 
 

03 листопада 2022 року                     Тур’ї Ремети                                 № 731 
 

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 «Центр надання адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради Мацо І. І. довести це 

рішення до відома суб’єктів надання адміністративних послуг. 

        3. Визнати таким, що втратило чинність рішення сільської ради від 24 

лютого 2022 року № 557. 

        4.  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  

                                                                         03.11.2022 №  731 

 

 

Перелік 

адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської сільської ради 

«Центр надання адміністративних послуг» 

 

 

1. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру не з вини органу, що здійснює його ведення. 

2. Надання довідки про осіб, які отримали доступ до інформації про 

суб’єкта речового права у Державному земельному кадастрі. 

3. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з відомостями про 

речові права на земельну ділянку, їх обтяження, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з Державного реєстру речових прав на нерухоме 

майно, та відомостями про ділянки надр, надані у користування відповідно до 

спеціальних дозволів на користування надрами та актів про надання гірничих 

відводів, одержаними в порядку інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та 

Держпраці, та/або посиланням на документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру. 

4. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів 

з Державного земельного кадастру про земельну ділянку з усіма відомостями, 

внесеними до Поземельної книги, крім відомостей про речові права на земельну 

ділянку, що виникли після 1 січня 2013 р., та відомостями про ділянки надр, 

надані у користування відповідно до спеціальних дозволів на користування 

надрами та актів про надання гірничих відводів, одержаними в порядку 

інформаційної взаємодії з Держгеонадрами та Держпраці, та/або посиланням на 

документи, на підставі яких відомості про обмеження у використанні земель 

внесені до Державного земельного кадастру. 

5. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів 

з Державного земельного кадастру про землі в межах адміністративно-

територіальних одиниць. 

6. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі витягів 

з Державного земельного кадастру про обмеження у використанні земель, у 

тому числі з посиланням на документи, на підставі яких відомості про 

обмеження у використанні земель внесені до Державного земельного кадастру. 



7. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

довідок, що містять узагальнену інформацію про землі (території). 

8. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі 

викопіювань з картографічної основи Державного земельного кадастру, 

кадастрової карти (плану). 

9. Надання відомостей з Державного земельного кадастру у формі копій 

документів, що створюються під час ведення Державного земельного кадастру.  

10. Виправлення технічної помилки у відомостях з Державного земельного 

кадастру, допущеної органом, що здійснює його ведення, з видачею витягу. 

11. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про межі 

частини земельної ділянки, на яку поширюються права суборенди, сервітуту, з 

видачею витягу. 

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

13. Видача 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). 

14. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей про 

обмеження у використанні земель, безпосередньо встановлені законами та 

прийнятими відповідно до них нормативно-правовими актами, містобудівною 

документацією, з видачею витягу. 

15. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про земельну ділянку з видачею витягу. 

        16. Внесення до Державного земельного кадастру відомостей (змін до них) 

про землі в межах територій адміністративно-територіальних одиниць, про 

землі в межах територій територіальних громад, з видачею витягу. 

         17. Державна реєстрація земельної ділянки з видачею витягу з Державного 

земельного кадастру. 

18. Державна реєстрація обмежень у використанні земель з видачею 

витягу. 

19. Видача витягу з технічної документації про нормативну грошову 

оцінку земельної ділянки. 

20. Видача рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок сільськогосподарського 

призначення, що перебувають у державній власності. 

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

користування та оренду земельних ділянок, що перебувають у комунальній 

власності. 



22. Прийняття рішення про припинення права власності на земельну 

ділянку у разі добровільної відмови власника на користь держави або 

територіальної громади. 

23. Прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної 

власності. 

24. Надання дозволу розпорядникам земельних ділянок комунальної 

власності на поділ та об’єднання таких ділянок. 

25. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки для передачі у власність для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд. 

26. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки, для передачі у власність, для ведення особистого 

селянського господарства. 

27. Надання дозволу на розроблення проєкту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки в користування на умовах оренди. 

28. Затвердження проєкту землеустрою щодо відведення

 земельної ділянки, цільове призначення якої змінюється. 

29. Затвердження технічної документації із землеустрою. 

30. Надання статусу особи, яка проживає в населеному пункті, якому 

надано статус гірського. 

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

на території гірського  населеного пункту. 

32. Надання  матеріальної допомоги на поховання деяких категорій  осіб. 

33. Видача дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

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

групи. 

34. Анулювання дозволу на викиди забруднюючих речовин в атмосферне 

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

їгрупи. 

35. Видача дозволу на спеціальне використання природних ресурсів у 

межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду загальнодержавного 

значення. 

36. Анулювання дозволу на спеціальне використання природних 

ресурсів у межах територій та об’єктів природно – заповідного фонду 

загальнодержавного значення. 

37.Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів ( 

лісорубний квиток). 

38. Спеціальний дозвіл на спеціальне використання лісових ресурсів 

(лісовий квиток). 



39. Дозвіл на спеціальне використання природних рослинних ресурсів 

місцевого значення 

  40. Реєстрація декларації відповідності матеріально-технічної бази 

суб’єкта господарювання вимогам законодавства з питань пожежної безпеки. 

41. Видача дозволу на спеціальне водокористування.  

42. Анулювання дозволу на спеціальне водокористування.  

43. Дозвіл на розміщення зовнішньої реклами. 

44. Експлуатаційний дозвіл для операторів ринку, що провадить 

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

тваринного походження. 

45. Видача експлуатаційного дозволу для провадження діяльності на 

потужностях (об'єктах) з переробки неїстівних продуктів тваринного 

походження. 

   46. Дозвіл на проведення робіт на підприємствах в установах і 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джереліонізуючого 

випромінювання і радіоактивних речовин (санітарний паспорт).  

47. Видача дозволу, на проведення діагностичних, експериментальних, 

випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах в установах і 

організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел неіонізуючого 

випромінювання.  

48. Анулювання дозволу, на проведення діагностичних, 

експериментальних, випробувальних, вимірювальних робіт на підприємствах в 

установах і організаціях, діяльність яких пов’язана з використанням джерел 

неіонізуючого випромінювання. 

49. Анулювання дозволу (санітарного паспорта) на роботи з 

радіоактивними речовинами та іншими джерелами іонізуючого 

випромінювання. 

50. Державна реєстрація потужностей операторів ринку. 

51. Внесення змін до відомостей Державного реєстру потужностей 

операторів ринку. 

52. Внесення відомостей  про припинення використання потужностей до 

Державного реєстру  потужностей операторів ринку використання потужності. 

53. Затвердження експертної потужності. 

54. Дозвіл на виконання робіт підвищеної небезпеки та на експлуатацію 

(застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної небезпеки. 

55. Анулювання дозволу на виконання робіт підвищеної небезпеки та на 

експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування підвищеної 

небезпеки. 



56. Продовження строку дії дозволу на виконання робіт підвищеної 

небезпеки та на експлуатацію (застосування) машин, механізмів, устаткування 

підвищеної небезпеки. 

57. Реєстрація декларації відповідності матеріально – технічної бази 

вимогам законодавства з питань охорони праці. 

58. Реєстрація зміни відомостей у декларації відповідності матеріально – 

технічної бази вимогам законодавства з питань охорони праці. 

59. Реєстрація  великотоннажних та інших технологічних транспортних 

засобів. 

60. Тимчасова реєстрація  великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів. 

61. Перереєстрація  великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів. 

62. Зняття з обліку   великотоннажних та інших технологічних 

транспортних засобів. 

63. Видача свідоцтва на придбання вибухових матеріалів промислового 

призначення. 

64. Видача свідоцтва на зберігання  вибухових матеріалів промислового 

призначення. 

65. Видача гірничого відводу для розробки родовищ корисних копалин 

місцевого значення. 

66. Переоформлення гірничого відводу для розробки родовищ корисних 

копалин місцевого значення. 

67. Реєстрація повідомлення про початок виконання підготовчих робіт. 

68. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання підготовчих  робіт. 

69. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

щодо об'єктів, що за класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з 

незначними наслідками (СС1). 

70. 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). 

71. Реєстрація повідомлення про початок виконання будівельних робіт 

щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється на підставі будівельного 

паспорта. 

72. Реєстрація повідомлення про зміну даних у повідомленні про початок 

виконання будівельних робіт щодо об’єктів, будівництво яких здійснюється 

на підставі будівельного паспорта. 

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

класом наслідків (відповідальності) належать до об'єктів з незначними 

наслідками (СС1). 

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

будівництво якого здійснено на підставі будівельного паспорта. 



75. Реєстрація декларації про готовність до експлуатації самочинно 

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

76. Внесення змін до декларації про початок виконавчих підготовчих 

робіт. 

77.  Внесення змін до декларації про початок виконання будівельних робіт. 

78. Видача будівельного паспорта забудови земельної ділянки. 

79. Надання містобудівних умов та обмежень забудови земельної ділянки. 

80. Внесення змін до містобудівних умов та обмежень забудови земельної 

ділянки. 

81. Присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна. 

82. Державна реєстрація народження дитини та її походження. 

83. Державна реєстрація шлюбу. 

84. Державна реєстрація смерті. 

85. Реєстрація місця проживання. 

86. Реєстрація місця перебування. 

87. Реєстрація місця проживання дитини до 14 років. 

88. Зняття із задекларованого/зареєстрованого місця проживання. 

89. Видача витягу з реєстру територіальної громади. 

90. Державна реєстрація права власності на нерухоме майно, права 

довірчої власності як способу забезпечення виконання зобов’язання на 

нерухоме майно, об’єкт незавершеного будівництва. 

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

92. Внесення змін до записів Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно, надання інформації з Державного реєстру речових прав на 

нерухоме майно. 

93. Взяття на облік безхазяйного нерухомого майна. 

94. Державна реєстрація обтяжень речових прав на нерухоме майно. 

95. 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). 

96. Заборона вчинення реєстраційних дій. 

97. 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. 

98. Державна реєстрація змін до відомостей про творчу спілку, 

територіальний осередок творчої спілки, що містяться в Єдиному державному 

реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських 

формувань, у тому числі змін до установчих документів. 
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99. Державна реєстрація рішення про припинення творчої спілки, 

територіального осередку творчої спілки. 

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

реорганізації, ліквідаційної комісії) творчої спілки, територіального осередку 

творчої спілки. 

101. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті ліквідації. 

102. Державна реєстрація припинення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки в результаті реорганізації. 

103. Державна реєстрація створення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок; 

104. 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. 

105. Державна реєстрація змін до відомостей про професійну спілку, 

організацію професійних спілок, об’єднання професійних спілок, що містяться 

в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та 

громадських формувань, у тому числі змін до установчих документів. 

106.  Державна реєстрація рішення про припинення професійної спілки, 

організації професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

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

реорганізації, ліквідаційної комісії) професійної спілки, організації професійних 

спілок, об’єднання професійних спілок. 

108. Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок. 

109.  Державна реєстрація припинення професійної спілки, організації 

професійних спілок, об’єднання професійних спілок в результаті реорганізації. 

110.  Державна реєстрація створення організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 

111. 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. 

112. 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. 
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113. Державна реєстрація рішення про припинення організації 

роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

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

реорганізації, ліквідаційної комісії) організації роботодавців, об’єднання 

організацій роботодавців. 

115. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті ліквідації. 

116. Державна реєстрація припинення організації роботодавців, 

об’єднання організацій роботодавців в результаті реорганізації. 

117.  Державна реєстрація створення громадського об’єднання. 

118. 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. 

119. 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. 

120. Державна реєстрація рішення про виділ громадського об’єднання. 

121. Державна реєстрація рішення про припинення громадського 

об’єднання. 

122. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

громадського об’єднання. 

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

реорганізації, ліквідаційної комісії) громадського об’єднання. 

124. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його ліквідації. 

125. Державна реєстрація припинення громадського об’єднання в 

результаті його реорганізації. 

126. Державна реєстрація створення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання. 

127. Державна реєстрація внесення змін до відомостей про відокремлений 

підрозділ громадського об’єднання. 

128.Державна реєстрація припинення відокремленого підрозділу 

громадського об’єднання. 

129. Державна реєстрація створення структурного утворення політичної 

партії. 

130. Державна реєстрація включення відомостей про структурне 

утворення політичної партії, зареєстроване до 01 липня 2004 року, відомості 
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про яке не містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, фізичних 

осіб – підприємців та громадських формувань. 

131. Державна реєстрація змін до відомостей про структурне утворення 

політичної партії, що містяться в Єдиному державному реєстрі юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

132. Державна реєстрація рішення про припинення структурного 

утворення політичної партії. 

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

реорганізації, ліквідаційної комісії) структурного утворення політичної партії. 

134. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його ліквідації; 

135. Державна реєстрація припинення структурного утворення політичної 

партії в результаті його реорганізації. 

136. Державна реєстрація статуту територіальної громади. 

137. Державна реєстрація змін до статуту територіальної громади. 

138. Скасування державної реєстрації статуту територіальної громади. 

139. Видача дубліката свідоцтва про державну реєстрацію статуту 

територіальної громади. 

140. Підтвердження відомостей про кінцевого бенефіціарного власника 

громадського об’єднання. 

141. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

творчої спілки, територіального осередку творчої спілки. 

142. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

професійної спілки, організації професійних спілок, об’єднання професійних 

спілок. 

143. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

організації роботодавців, об’єднання організацій роботодавців. 

144. Державна реєстрація рішення про відміну рішення про припинення 

структурного утворення політичної партії.  

145. Державна реєстрація створення творчої спілки, територіального 

осередку творчої спілки. 

146. Надання допомоги на проживання внутрішньо переміщеним особам. 

147. Прийняття рішення про надання грошової допомоги постраждалим 

від надзвичайних ситуацій. 

148. Установлення статусу, видача посвідчень батькам багатодітної сім’ї 

та дитини з багатодітної сім’ї. 

149. Продовження строку дії посвідчень батьків багатодітної сім’ї та 

дитини з багатодітної сім’ї. 
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150. Призначення одноразової винагороди жінкам, яким присвоєно 

почесне звання України “Мати-героїня”. 

151. Призначення державної допомоги при народженні дитини. 

152. Призначення державної допомоги у зв’язку з вагітністю та пологами 

жінкам, які не застраховані в системі загальнообов’язкового державного 

соціального страхування. 

153. Призначення державної допомоги на дітей одиноким матерям. 

154. Призначення державної допомоги при усиновленні дитини. 

155. Призначення державної допомоги одному з батьків, усиновлювачам, 

опікунам, піклувальникам, одному з прийомних батьків, батькам-вихователям, 

які доглядають за хворою дитиною, якій не встановлено інвалідність. 

156. Призначення державної допомоги на дітей, які виховуються у 

багатодітних сім’ях. 

157. Призначення одноразової натуральної допомоги “пакунок малюка”. 

158. Призначення тимчасової державної допомоги дітям, батьки яких 

ухиляються від сплати аліментів, не мають можливості утримувати дитину або 

місце їх проживання чи перебування невідоме. 

159. Видача направлення на забезпечення технічними та іншими засобами 

реабілітації осіб з інвалідністю, дітей з інвалідністю та інших категорій осіб. 

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

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

лікарсько-консультативної комісії закладу охорони здоров’я потребує 

постійного стороннього догляду, на догляд за нею. 

161. Призначення державної соціальної допомоги на догляд. 

162. Призначення державної соціальної допомоги особам, які не мають 

права на пенсію, та особам з інвалідністю. 

163. Призначення державної соціальної допомоги малозабезпеченим 

сім’ям. 

164. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 

непрофесійній основі. 

165. Надання субсидій для відшкодування витрат на оплату житлово-

комунальних послуг, придбання скрапленого газу, твердого та рідкого пічного 

побутового палива. 

166. Продовження виплати тимчасової державної соціальної допомоги 

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

на пенсійну виплату. 

167. Призначення пільги на придбання палива, у тому числі рідкого, 

скрапленого балонного газу для побутових потреб. 



168. Призначення компенсації за догляд фізичній особі, яка надає 

соціальні послуги з догляду без здійснення підприємницької діяльності на 

професійній основі. 

169. Забезпечення направлення до реабілітаційної установи для надання 

реабілітаційних послуг дітям з інвалідністю за програмою “Реабілітація дітей з 

інвалідністю”. 

170. Видача довідки про взяття на облік внутрішньо переміщеної особи. 

171. Комплексна послуга “єМалятко”. 

172. Реєстрація (облік) об’єкта (об’єктів) підвищеної небезпеки в 

Державному реєстрі (Журнал обліку) об’єктів підвищеної небезпеки. 

173. Виключення об’єкта підвищеної небезпеки з Державного реєстру 

(Журналу обліку) об’єктів підвищеної небезпеки. 

 

 

Секретар сільської ради                                                                 Марія Багара 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                              РІШЕННЯ                                   

 

03 листопада 2022 року                   Тур’ї Ремети                                        №  732 

 

 

Про надання дозволу на списання 

основних  засобів та малоцінних 

необоротних  матеріальних активів 

 

Відповідно до статті 60 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», Постановою Кабінету Міністрів України від 8 листопада 2007 року       

№ 1314 «Про затвердження Порядку списання об’єктів державної власністю» 

заслухавши інформацію директора комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської 

ради Юрія Малишко, щодо списання основних засобів, Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1.  Надати дозвіл комунальному некомерційному підприємству «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської списати з 

балансу основні засоби та малоцінні необоротні матеріальні активи, які 

непридатні для подальшого експлуатації згідно з Додатком, що додається. 

2. Виконання даного рішення доручити директору комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради Юрію Малишко щодо забезпечення списання 

медичного обладнання згідно чинного законодавства України. 

3.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 
 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                          РІШЕННЯ                            

 

03 листопада 2022 року               Тур’ї Ремети                                             №  733 

 

 

Про розгляд заяви ФОП Чура 

Вікторії  Василівни 

 

Керуючись статтями 25, 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», відповідно до пункту 1 Постанови Кабінету Міністрів України від 

27.05.2022 № 634 «Про особливості оренди державного та комунального майна 

у період воєнного стану», розглянувши заяву фізичної особи-підприємця Чура 

Вікторії Василівни щодо звільнення її від  сплати орендної плати на період 

воєнного стану, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 1. Відмовити ФОП Чура Вікторії Василівні – орендарю майна 

комунальної власності сільської ради (договір оренди нерухомого або іншого 

окремого індивідуально визначеного майна, що належить до комунальної 

власності від 28.04.2022 року б/н) у звільненні від сплати орендної плати  за 

користування майном комунальної власності. 

        2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, 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 
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

                                           Дев’ятнадцята сесія VIII скликання  

 

                                                           РІШЕННЯ                                         

 

03 листопада 2022 року                 Тур’ї  Ремети                                     №  734 

    

 

Про затвердження детального плану  

території земельної ділянки  

гр. Станкович А. В. 

  

Відповідно до вимог частини 2 статей 2,  10,  19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статей 12, 79, 80, 81, 116, 118, 120, 121, 

125, 126 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи  висновки 

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити детальний план території земельної ділянки (виконавець-   

Гурин В. П.) для будівництва і обслуговування житлового будинку, господ-

дарських будівель і споруд площею 0,0900 га в межах населеного пункту,           

с. Порошково, Ужгородського району Закарпатської області. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою.    

 

 

 

Сільський голова                                                                       Надія  ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Девятнадцята сесія VIII скликання 

 

                                                           РІШЕННЯ                                      

 

03 листопада 2022 року                 Тур’ї  Ремети                                 №  735 

    

 

Про надання дозволу на розроблення 

детального плану території земельної  

ділянки гр. Волошину М. І. 

 

 Відповідно до вимог частини 2 статей 2, 10, 19 Закону України «Про 

регулювання містобудівної діяльності», статей 12, 79, 80, 81, 116, 118, 120, 121, 

125, 126 Земельного кодексу України, на виконання пункту 34 статті 26 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши заяву гр. 

Волошина М. І., враховуючи  висновки постійної комісії сільської ради з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

  ВИРІШИЛА: 

 

 1. Надати Волошину Михайлу Івановичу (РНОКПП *****) жителю с. 

Порошково вул. ***** Ужгородського району дозвіл на розроблення 

детального плану території земельної ділянки площею            0,0700 га для 

будівництва та обслуговування житлового будинку господарських будівель і 

споруд за адресою с. *****, Ужгородського району Закарпатської області. 

         2. Визначити: 

       2.1. Замовником розроблення детального плану території - Тур’є-

Реметівську сільську раду Ужгородського району. 

 2.2. Відповідальним за розроблення та фінансування детального плану 

території – Волошина М. І. 

 3. Рекомендувати Волошину Михайлу Івановичу, згідно з чинним 

законодавством, визначити розробника детального плану території для 

укладення відповідного договору, сприяти в організації проведення 

громадських слухань детального плану території. 



 4. Тур’є-Реметівській сільській раді забезпечити проведення громад-ських 

слухань детального плану території. 

 5. Розроблений в установленому законодавством порядку детальний план 

території подати на затвердження до Тур’є-Реметівської сільської ради. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, 

планування території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, 

історичного середовища та благоустрою. 

 

 

    Сільський голова                                                                Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дев’ятнадцята сесія VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

03 листопада 2022 року                Тур’ї  Ремети                                     №  736 

    

Про затвердження проекту землеустрою  

щодо зміни цільового призначення 

земельної ділянки 

 Відповідно до статей 12, 20 Земельного кодексу України, «Про 

державний земельний кадастр» «Про землеустрій» «Про охорону земель» на 

виконання пункту 34 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши клопотання ТОВ «СТС», враховуючи  висновки 

постійної комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

пам’яток, історичного середовища та благоустрою, Тур’є- Реметівська сільська 

рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо зміни цільового призначення     

(із земель «для ведення особистого селянського господарства» на землі «для 

ведення підсобного сільського господарства» земельної ділянки площею 0,2037 

га, кадастровий номер 2123286200:02:024:0052, розташованої на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради урочище «Над лужки» Ужгородського 

району Закарпатської області, яка перебуває у власності ТОВ «СТС», згідно 

Витягу з Державного реєстру речових прав на нерухоме майно про реєстрацію 

прав та їх обтяжень індексний ******. 

2. Змінити цільове призначення земельної ділянки 0,2037 га кадастровий 

номер 2123286200:02:024:0052, розташованої на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради урочище «Над лужки» Ужгородського району Закарпатської 

області, яка перебуває у власності ТОВ «СТС» та віднести земельну ділянку до 

земель «для ведення підсобного сільського господарства». 

3. ТОВ «СТС» внести відомості про зміну цільового призначення до 

Державного земельного кадастру. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою.  

Сільський голова                                                                    Надія  ДЕВІЦЬКА 
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