
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 712 
 

 

Про Програму фінансової 

підтримки комунального 

некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2022 рік 

 
 

Відповідно до статті 43 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», у зв'язку з необхідністю налагодження ефективного функціонування 

системи первинної медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики - 

сімейної медицини, розглянувши проєкт Програми фінансової підтримки 

комунального некомерційного підприємства «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік, Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Програму фінансової підтримки комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік, що додається. 

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради 

Юрію Малишку забезпечити реалізацію заходів Програми. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- 

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

29.09.2022 № 712 
 

 
 
 

Програма 

фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік 

 

1. Загальні положення. 

 

Пріоритетом в охороні здоров’я населення визначено надання первинної 

медико-санітарної допомоги на засадах загальної практики-сімейної медицини 

(далі – ЗПСМ). 

На території Тур’є-Реметівської громади проводиться реалізація заходів 

спрямованих на підвищення якості та ефективності медичних послуг, 

наближення кваліфікованої медико-санітарної допомоги до кожного 

мешканця, поліпшення демографічної ситуації, раціонального використання 

ресурсів охорони здоров'я. 

У більшості держав світу на частку первинної медико-санітарної 

допомоги припадає до 80 відсотків загального обсягу медичних послуг, а 

питома вага чисельності лікарів загальної практики-сімейної медицини серед 

лікарів галузі охорони здоров’я становить тільки 30-50 відсотків. 

Здоров’я людини є непересічною цінністю, має важливе значення у житті 

кожного з нас, становить ключовий аспект національної безпеки, визначає 

можливості досягнення індивідуального і суспільного добробуту та 

благополуччя, перспективи стійкого розвитку будь-якої країни в цілому, і 

кожної територіальної одиниці окремо. 

Програма орієнтована на забезпечення надання якісної первинної 

медичної допомоги населенню територіальної громади. 

 

2. Мета та завдання Програми. 

 

Метою Програми є забезпечення зниження рівня захворюваності, 

інвалідності та смертності населення шляхом формування і налагодження 

ефективного функціонування системи надання населенню доступної і 

високоякісної первинної медико-санітарної допомоги на засадах сімейної 

медицини. 

Для досягнення мети Програми Центром забезпечується: 

- медична практика з надання первинної та інших видів медичної 

допомоги населенню; 



- організація права громадян на вільний вибір лікаря з надання 

первинної медичної допомоги у визначеному законодавством порядку; 

- надання первинної медичної допомоги у визначеному 

законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної допомоги 

в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я пацієнтам, які не 

потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої) або третинної 

(високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

- проведення профілактичних щеплень; 

- планування, організація, участь та контроль за проведенням 

профілактичних оглядів та диспансеризації населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження стану здоров’я 

пацієнта з метою своєчасної профілактики, діагностики та забезпечення 

лікування хвороб, травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час 

вагітності) станів; 

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також 

щодо ведення здорового способу життя; 

- проведення експертизи тимчасової непрацездатності та контролю 

за видачею листків непрацездатності; 

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб із стійкою 

втратою працездатності; 

- участь у проведенні інформаційної та освітньо-роз'яснювальної 

роботи серед населення щодо формування здорового способу життя; 

- організації пільгового забезпечення лікарськими та технічними 

засобами населення у визначеному законодавством порядку та відповідно до 

фінансового бюджетного забезпечення; 

- скринінгових обстежень, профілактики, діагностики та лікування 

окремих захворювань у порядку визначеному відповідними програмами та 

законодавством; 

- визначення потреби структурних підрозділів Центру та населення у 

лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному обладнанні та 

транспортних засобах для забезпечення населення доступною, своєчасною та 

якісною медичною допомогою; 

- забезпечення підготовки, перепідготовки та підвищення 

кваліфікації працівників Центру; 

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для 

надання медичних послуг, зокрема лікарських засобів (у т.ч. наркотичних 

засобів та прекурсорів), обладнання та інвентарю; 
- надання платних послуг із медичного обслуговування населення 

відповідно до чинного законодавства України; 

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх 

стадіях перебігу невиліковних захворювань, яка включає комплекс заходів, 

спрямованих на полегшення фізичних та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей; 



- надання будь-яких послуг інших суб’єктам господарювання, що 

надають первинну медичну допомогу на території громади; 

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково- 
практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

- інші функції, що випливають із покладених на Центр завдань. 

 

3. Загальна характеристика комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

Комунальне некомерційне підприємство «Центр первинної медико- 

санітарної допомоги» Тур’є-Реметівської сільської ради (далі - КНП 

«ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської ради) створений для надання 

первинної медико-санітарної допомоги населенню сіл Тур’є-Реметівської 

сільської ради. Обслуговує 16080 чоловік; 11321 дорослого населення, 4759 

дітей. Виробнича потужність 256 відвідувань в зміну. 

До складу КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської ради входять 

наступні структурні підрозділи: 

- 6 амбулаторій ЗПСМ; 

- 3 фельдшерсько-акушерських пунктів; 

- 5 медичних пунктів тимчасового базування 

Кількість штатних посад по КНП «ЦПМСД» Тур’є-Реметівської сільської 

ради становить 68,25 одиниць, в т. ч.: 

лікарі - 12,25 шт. од.; 

середній медичний персонал - 28,5 шт. од.; 

молодший медичний персонал - 7,5 шт. од.; 

інший персонал - 20,0 шт. од. 

 

4. Обґрунтування шляхів розв’язання проблеми, строки виконання 

Програми. 

 

Мережа Центру забезпечує потреби населення у доступній, високоякісній 

та ефективній первинній медичній допомозі. Реформи, які проводяться у сфері 

охорони здоров’я направлені на формування спроможної мережі надання 

первинної медичної допомоги, підняття на значно вищий рівень матеріально- 

технічної, діагностичної та лікувальної бази в первинній ланці, проведення 

будівництва, реконструкції та ремонту наявних приміщень, забезпечення 

транспортом, сучасним медичним обладнанням, інструментами та створення  

необхідних умов для комфортного обслуговування пацієнтів. 

Основними шляхами розв’язання проблем є: 

 

- пріоритетний розвиток первинної медико-санітарної допомоги; 

- удосконалення надання невідкладної медичної допомоги населенню 

району, в межах лікувального закладу; 



- приведення матеріально-технічної бази амбулаторій загальної 

практики-сімейної медицини у відповідність до «Примірного табеля 

матеріально-технічного оснащення закладів охорони здоров’я та фізичних осіб 

підприємців, які надають первинну медичну допомогу», затвердженого наказом  

МОЗ України від 26.01.2018 № 148 зі змінами згідно наказу МОЗ від 08.05.2020 

№ 1103; 

- матеріальній мотивації праці медичних працівників. 

 

Виконання Програми здійснюється згідно затвердженого плану заходів 

фінансової підтримки, з урахуванням змін до чинного законодавства. 

 

5. Фінансова підтримка виконання Програми 

 

Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства України за рахунок: 

- коштів місцевого бюджету ; 

- коштів державного бюджету; 

- надання підприємством платних послуг; 

- інших джерел фінансування не заборонених законодавством України. 

Кошти, отримані за результатами діяльності, використовуються 

Підприємством на виконання плану заходів Програми. 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми шляхом надання фінансової 

підтримки на 2022 рік зазначені в додатку 1 до Програми. 

Підприємство має бути включено до мережі головного розпорядника 

бюджетних коштів, як одержувач та використовувати виділені кошти 

відповідно до фінансового плану підприємства на 2022 рік. 

Звіт про виконання фінансового плану підприємства надається Тур’є- 

Реметівському сільському голові щоквартально. 

 

6. Очікувані результати та ефективність Програми 

 

Виконання Програми дозволить: 

- створити цілісну систему надання первинної медичної допомоги на 

засадах сімейної медицини, що в свою чергу дасть змогу зменшити 

захворюваність та смертність населення громади, підвищити народжуваність та  

продовжити життя; 

- збільшити питому вагу медичної допомоги, що надається лікарями 

загальної практики - сімейними лікарями; 

- запровадити ефективну систему багатоканального фінансування, 

збільшення бюджетних асигнувань на первинну медико-санітарну допомогу; 

- покращити матеріально-технічну базу лікувально-профілактичних 

підрозділів Центру; 

- поліпшення надання медичної допомоги соціально незахищеним 

верствам населення. 



 



 

Додаток 1 

до Програми 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми фінансової підтримки комунального некомерційного підприємства 

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

на 2022 рік 

 
 

№ 

з/п 

Назва напряму діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

вико- 

нання за- 

ходу 

Джерела фінансування Орієнтовні 

обсяги 

фінан- 

сування, 

тис. грн. 

1. Оплата послуг (крім 

комунальних): 

Згідно заключених договорів на оплату послуг в т. ч. ; 

- вивіз твердих відходів (сміття); 

- страхування медичного персоналу; 

- страхування будівель і споруд. 

2022 Місцевий бюджет. 

Місцевий бюджет. 

Місцевий бюджет. 

Місцевий бюджет. 

87,0 

27,0 

40,0 

20,0 

2. Оплата комунальних послуг та 

енергоносіїв 

Разом, в т. ч.; 

- оплата електроенергії; 

- оплата інших енергоносіїв (дрова). 

2022 Місцевий бюджет. 

Місцевий бюджет. 

Місцевий бюджет. 

1132,0 

784,0 

348,0 

3. Придбання обладнання і 

предметів довгострокового 

користування 

Запуск системи опалення в осінньо-зимовий період в 

АЗПСМ с. Порошково, вул. Центральна, буд. 87 (закупка 

котла) 

2022 Обласний бюджет. 199,0 



 

 

4. Проведення поточних 

ремонтів. 

Поточні ремонт АЗПСМ с. Порошково (в т.ч. монтаж 

котла та утеплення опалювальної системи) 

2022 Обласний бюджет. 200,0 

5. Всього  2022 Разом 

Обласний бюджет 

Місцевий бюджет. 

1 618,0 

399,0 

1 219,0 

 

 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



Додаток 2 

До Програми 
 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Комунальне    некомерційне     підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

3. Співрозробники Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Закарпатської області 

4. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

5. Термін реалізації Програми 2022 рік 

6. Джерела фінансування Обласний, сільський бюджети та інші кошти, 

не заборонені чинним законодавством. 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

1 618,0 тис.грн. 

8. Контроль за виконанням Тур’є-Реметівська сільська рада 
Закарпатської області 

 
 

Секретар сільської ради Марія Багара 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 713 
 

 

Про затвердження звіту про виконання 

фінансового плану комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради 

за перше півріччя 2022 року 

 
Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні»,   статей 75, 78   Господарського кодексу України,   пункту 10 

«Положення про порядок складання, погодження, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

ради, затвердженого рішенням Тур'є-Реметівської сільської ради від 14.04.2022 

року № 671, пунктів 4.3, 5.6 Cтатуту комунального некомерційного підприємства 

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

ради, затвердженого рішенням Тур'є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 

року № 526, проаналізувавши та заслухавши звіт про виконання фінансового 

плану комунального некомерційного підприємства 

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

ради за перший квартал 2022 року, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Звіт директора комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської сільської ради Юрія 

Малишка про виконання фінансового плану за перше півріччя 2022 року взяти 

до відома. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

Підприємство 

 
Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної медико-санітарної допомоги" 

Тур'є- Реметівської сільської ради 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство 

Територія с.Т-Ремети вул Центральна  16 

Орган державного управління 

Галузь Охорона здоров"я 

Вид економічної діяльності Загальна медична практика 

Одиниця виміру, грн. гривень 

Форма власності комунальна 

Середньооблікова кількість штатних працівників 65.75 
Місцезнаходження Закарпатська обл.,Ужгородський р-н, с.Т-Ремети, Центральна 16 

Телефон 314551286 

Керівник Малишко Юрій Юрійович 
 

ФІНАНСОВИЙ ЗВІТ ПІДПРИЄМСТВА ЗА 1-ше півріччя 2022_року 

 

 
Найменування показника 

Код 

рядка 

 
План на рік 

Надійшло 

всього 

У тому числі за кварталами 

I II III IV 

1 2       

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, 
робіт, послуг) 100 13831100 6,267,684.51 3,210,378.73 3,057,305.8 

  

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування 
на оплату комунальних послуг та енергоносіїв, 

110 1000000 389855.16 155,336.15 234,519.01 
  

Дохід з місцевого бюджету за цільовими 
програмами, у тому числі: 120  0.00     

Інші пільгові категорії населення 121  0.00     

… 122       

Капітальні трансферти підприємствам 123       

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, 130 14,641,100.0 6,247,202.3 2,934,106.1 3,313,096.2 0 0 

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 556740 177095.99 58143.71 118952.28 0 0 

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 313740 115,501.9 25,549.9 89,952.0   

ремонт та запасні частини до транспортних 142 53000 13,085.0  13,085.0   

господарчі товари та інвентар 143 190000 48,509.1 32,593.8 15,915.3   

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 190000 42,210.0 16,710.0 25,500.0   

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в 160 1000000.00 379106.06 155336.15 223769.91 0.00 0.00 

Витрати на електроенергію 161 789034.00 379106.06 155336.15 223769.91   

Витрати на водопостачання  та водовідведення 162 0.00 0.00 0.00    

Витрати на природній газ 163 0.00 0.00 0.00    

Витрати на тверде паливо 164 210966.00 0.00 0.00    

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових 165       

Витрати на оплату праці 170 9079816.00 4070419.83 2045049.55 2025370.28   

Відрахування на соціальні заходи 180 1997284.00 872920.17 432379.74 440540.43   

Витрати по виконанню цільових програм 190 0.00 0.00 0.00    

Витрати, що здійснюються для підтримання 
об’єкта в робочому стані (проведення ремонту, 

200 
      

Амортизація 210 673740.00 586638.56 287182.18 299456.38   

Інші витрати (розшифрувати) 220 214500.00 35712.10 17739.04 17973.06   

Адміністративні витрати, у тому числі: 230 1582260.00 669488.05 311029.58 358458.47 0.00 0.00 

витрати на канцтовари, офісне приладдя та 231 57000.00 14989.50 7537.50 7452.00   

витрати на страхові послуги 232 18000.00 8704.00 6384.00 2320.00   

витрати на придбання та супровід програмного 233 45000.00 0.00  0.00   

витрати на службові відрядження 234 20000.00 2859.60 2859.60 0.00   

витрати на зв’язок та інтернет 235 50000.00 22506.01 8993.80 13512.21   

витрати на оплату праці 236 1115800.00 518026.68 241392.04 276634.64   

відрахування на соціальні заходи 237 245460.00 113965.86 53106.24 60859.62   

витрати на обслуговування оргтехніки 238 31000.00 6140.00 3780.00 2360.00   

витрати на культурно-масові заходи 239       

амортизація 250       

юридичні та нотаріальні послуги 260       

витрати на охорону праці та навчання працівників 270 7500.00 0.00 0.00 0.00   

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 13000.00 516.00 255.00 261.00   

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290       

дохід від операційної оренди активів 291       

дохід від реалізації необоротних активів 292       

Інші витрати від операційної діяльності 300       

ІІ. Елементи операційних витрат 

Матеріальні затрати 400 1746740.00 598412.05 230189.86 368222.19 0.00 0.00 

Витрати на оплату праці 410 10195616.00 4588446.51 2286441.59 2302004.92 0.00 0.00 

Відрахування на соціальні заходи 420 2242744.00 986886.03 485485.98 501400.05 0.00 0.00 

Амортизація 430 673740.00 586638.56 287182.18 299456.38 0.00 0.00 

Інші операційні витрати 440 456000.00 91427.21 47548.94 43878.27 0.00 0.00 

Разом (сума рядків 400 - 440) 450 14641100.00 6265171.8 3049666.37 3215505.43 0.00 0.00 

ІІІ. Інвестиційна діяльність 

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500       

доходи з місцевого бюджету цільового 501       

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 190000 - 0.00 - - 0.00 

капітальне будівництво 511       

придбання (виготовлення) основних засобів 512 190000 0.0 0.00 - - 0.00 

придбання (виготовлення) інших необоротних 513       

придбання (створення) нематеріальних активів 514       

модернізація, модифікація (добудова, 515       

капітальний ремонт (місцевий бюджет) 516  -    0 



 
Найменування показника 

Код 

рядка 

 
План на рік 

Надійшло 

всього 

У тому числі за кварталами 

I II III IV 

1 2       

ІV. Фінансова діяльність 

Доходи від фінансової діяльності за 600       

кредити 601       

позики 602       

депозити 603       

Інші надходження (розшифрувати) 610       

Витрати від фінансової діяльності за 620       

кредити 621       

позики 622       

депозити 623       

Інші витрати (розшифрувати) 630       

Усього доходів 700 14,831,100.0 6,657,539.7 3,365,714.9 3,291,824.8 0.00 0.00 

Усього витрат 800 14,831,100.0 6,265,171.8 3049666.4 3215505.4 0.00 0.00 

Нерозподілені доходи 850       

IV. Додаткова інформація 

Штатна чисельність працівників 900 68.25  65.75 65.75   

Первісна вартість основних засобів 910   22901.6 22951.0   

Податкова заборгованість 920       

Заборгованість перед працівниками за заробітною 930       

 

Директор    

(посада) 

 
Головний бухгалтер    

(посада) 

Малишко Ю.Ю, 
 

 

Доброцька Г.Ю. 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 714 
 

Про затвердження фінансового плану 

комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги» 

Тур'є-Реметівської сільської ради 

на 2023 рік 

Відповідно до статей 43, 60 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в   Україні»,   статей   75,   78    Господарського   кодексу   України,   пункту   3 

«Положення про порядок складання, погодження, затвердження та контролю 

виконання фінансового плану комунального некомерційного підприємства 

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

ради, затвердженого рішенням Тур'є-Реметівської сільської ради від 14.04.2022 

року № 671, пунктів 4.3, 5.6 Статуту комунального некомерційного підприємства 

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

ради, затвердженого рішенням Тур'є-Реметівської сільської ради від 23.12.2021 

року № 526, розлянувши проєкт фінансового плану комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико- санітарної допомоги» 

Тур'є-Реметівської сільської ради на 2023 рік, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити фінансовий план комунального некомерційного 

підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги» Тур'є- 

Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

2. Директору комунального некомерційного підприємства «Центр 

первинної медико-санітарної допомоги» Тур'є-Реметівської сільської радиЮрію 

Малишку вжити заходів щодо виконання показників фінансового плану на 2023 

рік. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток 1 

до Положення про складання, затрвердження та контролю 

виконання фінансового плану підприємства 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 
 

 

 

 

ФІНАНСОВИЙ ПЛАН ПІДПРИЄМСТВА НА     2023       рік 

 
"ЗАТВЕРДЖЕНО" 

  Рішення сесії  

Тур'є-Реметівської сільської 

ради № 714 
 

Від 29.09.2022 року 

 
Проект Х 

Попередній  

Уточнений  

Зміни  

зробити позначку "Х" 

 
 
 

грн. 

 

 
Найменування показника 

 

Код 

рядка 

 
Факт 

минулого 

року 

Фінансовий 

план 

поточного 

року 

 

Плановий рік 

(усього) 

У тому числі за кварталами 

 
І 

 
ІІ 

 
ІІІ 

 
ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

I. Фінансові результати 

Доходи і витрати від операційної діяльності (деталізація) 

Дохід (виручка) від реалізації продукції (товарів, робіт, послуг) 100 
 

10,351,482.11 13,831,100.00 14,051,216.0 3,500,000.0 3,500,000.0 3,525,608.0 3,525,608.0 

Дохід з місцевого бюджету цільового фінансування на оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв, товарів, робіт та послуг 

 
110 

 
559,190.00 

 
1,000,000.00 

 
1,500,000.0 

 
375,000.0 

 
375,000.0 

 
375,000.0 

 
375,000.0 

Дохід з місцевого бюджету за цільовими програмами, у тому 

числі: 
120 89,904.00 

 
- 

    

Відшкодування медикам.пільговим категорім населення 121 13,816.35  -     

Придбання програмного забезпечення 122   -     

Придбання основних засобів 123   - - - - - 

Собівартість реалізованої продукції (товарів, робіт, послуг) 130 11,519,781.40 15,268,820 15,480,716.0 3,875,000.0 3,875,000.0 3,865,358.0 3,865,358.0 

Витрати на послуги, матеріали та сировину, в т. ч.: 140 413405.80 556740.00 624,000.0 158,000.0 158,000.0 156,000.0 152,000.0 

медикаменти та перев’язувальні матеріали 141 254,211.00 313,740.00 360,000.0 90,000.0 90,000.0 90,000.0 90,000.0 

ремонт та запасні частини до транспортних засобів 142 12,872.20 53,000.00 74,000.0 20,000.0 20,000.0 19,000.0 15,000.0 

господарчі товари та інвентар 143 146,322.60 190,000.00 190,000.0 48,000.0 48,000.0 47,000.0 47,000.0 

Витрати на паливо-мастильні матеріали 150 190,000.00 190,000.00 300,000.0 77,500.0 75,500.0 75,500.0 71,500.0 

Витрати на комунальні послуги та енергоносії, в т.ч.: 160 559,190.00 1,000,000.00 1,500,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 375,000.00 

Витрати на електроенергію 161 316,672.63 1,000,000.00 1,073,300.00 268,325.00 268,325.00 268,325.00 268,325.00 

Витрати на водопостачання та водовідведення 162 2,897.00  0.00     

Витрати на природній газ 163 10,561.85  0 0 0   

Витрати на тверде паливо 164 229,058.52  426,700.00 106,675.00 106,675.00 106,675.00 106,675.00 

Витрати на викачку нечистот та вивіз побутових відходів 165   0.00     

Витрати на оплату праці 170 7,228,935.92 9,079,816.00 9,097,527.00 2,265,360.00 2,271,496.00 2,288,150.00 2,272,521.00 

Відрахування на соціальні заходи 180 1,573,436.40 1,997,284.00 1,998,183.00 495,409.00 496,759.00 507,078.00 498,937.00 

Витрати по виконанню цільових програм 190 103,720.35  0.00     

Витрати, що здійснюються для підтримання об’єкта в робочому 
стані (проведення ремонту, технічного огляду, нагляду, 

обслуговування тощо) 

200 
  

140,000.00 34,500.00 35,000.00 35,250.00 35,250.00 

Амортизація 210 364,625.36 673,740.00 1,424,800.00 343,000.00 353,000.00 364,000.00 364,800.00 

Інші витрати (розшифрувати) 220 194,486.22 214,500.00 210,000.00 60,000.00 40,000.00 45,000.00 65,000.00 

Адміністративні витрати, у тому числі: 230 1,298,445.13 1,602,760.00 1,751,006.00 443,731.00 458,245.00 418,630.00 430,400.00 

витрати на канцтовари, офісне приладдя та устаткування 231 28,597.60 57,000.00 73,000.00 12,000.00 20,000.00 20,000.00 21,000.00 

витрати на страхові послуги 232 5,543.00 18,000.00 24,000.00 12,000.00 12,000.00   

витрати на придбання та супровід програмного забезпечення 233 13,100.00 45,000.00 75,000.00 15,000.00 20,000.00 15,000.00 25,000.00 

витрати на службові відрядження 234 9,772.70 20,000.00 24,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 6,000.00 

витрати на зв’язок та інтернет 235 47,097.30 50,000.00 50,000.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 12,500.00 

витрати на оплату праці 236 970,380.00 1,115,800.00 1,160,000.00 285,000.00 295,000.00 285,000.00 295,000.00 

відрахування на соціальні заходи 237 202,120.00 245,460.00 255,200.00 62,700.00 64,900.00 62,700.00 64,900.00 

витрати на обслуговування оргтехніки 238 20,623.00 31,000.00 66,006.00 32,531.00 22,045.00 11,430.00 0.00 

витрати на культурно-масові заходи 239   0.00     

 Коди 

 

Підприємство 

Комунальне некомерційне підприємство "Центр первинної 

медико-санітарної допомоги"Тур'є Реметівської сільської 

ради 

 

за ЄДРПОУ 

 

36916782 

Організаційно-правова форма Комунальне підприємство за КОПФГ  

Територія с.Тур’ї Ремети, вул Центральна 16 за КОАТУУ  

Орган державного управління за СПОДУ  

Галузь Охорона здоров"я за ЗКГНГ  

Вид економічної діяльності Загальна медична практика за КВЕД 86.21 

Одиниця виміру, грн.  

Форма власності Комунальна   

Середньооблікова кількість штатних працівників 65.75   

Місцезнаходження Закарпатська обл.,Ужгородський р-н.,с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна 16 

Телефон 314551286   

Керівник Малишко Юрій Юрійович   

 



 

 
Найменування показника 

 

Код 

рядка 

 
Факт 

минулого 

року 

Фінансовий 

план 

поточного 

року 

 

Плановий рік 

(усього) 

У тому числі за кварталами 

 
І 

 
ІІ 

 
ІІІ 

 
ІV 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 

амортизація 250   0.00     

юридичні та нотаріальні послуги 260   0.00     

витрати на охорону праці та навчання працівників 270  7,500.00 8,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 2,000.00 

інші адміністративні витрати (розшифрувати) 280 1,211.53 13,000.00 15,800.00 4,000.00 3,800.00 4,000.00 4,000.00 

Інші доходи від операційної діяльності, в т.ч.: 290   0.00   0.00 0.00 

дохід від операційної оренди активів 291   0.00     

дохід від реалізації необоротних активів 292   0.00     

Інші витрати від операційної діяльності (розшифрувати) 300        

ІІ. Елементи операційних витрат 

Матеріальні затрати 400 1,266,316.15 1,746,740.00 2,564,000.00 645,000.00 643,500.00 641,750.00 633,750.00 

Витрати на оплату праці 410 8,199,315.92 10,195,616.00 10,257,527.00 2,550,360.00 2,566,496.00 2,573,150.00 2,567,521.00 

Відрахування на соціальні заходи 420 1,775,556.40 2,242,744.00 2,253,383.00 558,109.00 561,659.00 569,778.00 563,837.00 

Амортизація 430 364,625.36 673,740.00 0.00     

Інші операційні витрати 440 320,431.35 456,000.00 545,806.00 156,031.00 138,345.00 115,930.00 135,500.00 

Разом (сума рядків 400 - 440) 450 11,561,619.82 15,314,840.00 15,620,716.00 3,909,500.00 3,910,000.00 3,900,608.00 3,900,608.00 

ІІІ. Інвестиційна діяльність 

Доходи від інвестиційної діяльності, у т.ч.: 500   0.00   0.00 0.00 
доходи з місцевого бюджету цільового фінансування по 
капітальних видатках 501   0.00     

Капітальні інвестиції, усього, у тому числі: 510 0.00 190,000.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 

капітальне будівництво 511   0.00     

придбання (виготовлення) основних засобів 512  190,000.00 0.00     

придбання (виготовлення) інших необоротних матеріальних 
активів 513        

придбання (створення) нематеріальних активів 514        

модернізація, модифікація (добудова, дообладнання, 
реконструкція) основних засобів 515        

капітальний ремонт 516        

ІV. Фінансова діяльність 

Доходи від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 600 - - - - - - - 

кредити 601   -     

позики 602   -     

депозити 603   -     

Інші надходження (розшифрувати) 610   -     

Витрати від фінансової діяльності за зобов’язаннями, у т. ч.: 620 - - - - - - - 

кредити 621   -     

позики 622   -     

депозити 623   -     

Інші витрати (розшифрувати) 630   -     

Усього доходів 700 11,014,392 14,831,100 15,551,216.0 3,875,000.0 3,875,000.0 3,900,608.0 3,900,608.0 

Усього витрат 800 11,926,245 14,831,100 15,551,216.0 3,875,000.0 3,875,000.0 3,900,608.0 3,900,608.0 

Нерозподілені доходи 850        

IV. Додаткова інформація  на 1.01 на 1.04 на 1.07 на 1.10 

Штатна чисельність працівників 900    65.75    

 910        

Податкова заборгованість 920        

Заборгованість перед працівниками за заробітною платою 930    -    

 

Директор    

(посада) 

 
Головний бухгалтер    

(посада) 

Малишко Ю.Ю. 
 

 

(підпис) (ініціали, прізвище) 

 
  Доброцька Г.Ю.  

 

(підпис) (ініціали, прізвище) 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 715 
 

 

Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії 

VIII скликання від 23 грудня 2021 року № 520 

«Про затвердження структури виконавчих органів 

Тур’є-Реметівської сільської ради, загальної чисельності 

апарату ради та її виконавчих органів» 

 

 
Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови Девіцької 

Н. П., керуючись частиною першою статті 11, пунктом 5 частини 1 статті 26, 

пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54, статею 59 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є-Реметівська 

сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 
 

1. Вивести вакантну посаду головного спеціаліста з питань молоді та 

спорту із структури відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради з 30.09.2022 року. 

2. Ввести у структуру відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради 1 штатну одиницю провідного інструктора з питань молоді та 

спорту з 01.10.2022 року. 

3. Викласти додаток до рішення дванадцятої сесії VIII скликання від 23 

грудня 2021 року № 520 у редакції, що додається. 

4. Вважати таким, що втратив чинність п. 3 рішення шістнадцятої сесії від 

16 червня 2022 року № 678 «Про внесення змін до рішення дванадцятої сесії VIII 

скликання від 23 грудня 2021 року № 520 «Про затвердження структури 

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

її виконавчих органів» (зі змінами, внесеними рішення чотирнадцятої сесії VIII 

скликання від 24 лютого 2022 року № 556) з 01.10.2022 року. 



4. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Цапику В. Й. забезпечити 

внесення змін в штатний розпис та провести відповідні розрахунки. 

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

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 
 
 

Сільський голова Надія ДЕВЦЬКА 



ДОДАТОК 

РІШЕННЯ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

29.09.2022 РОКУ № 715 

Структура 

та загальна чисельність апарату ради 

та її виконавчих органів 
 

№ 

З/П 

НАЙМЕНУВАННЯ ПОСАД, СТРУКТУРНИХ 

ПІДРОЗДІЛІВ 

КІЛЬКІСТ 

Ь 

ШТАТНИ 

Х 

ОДИНИЦЬ 

ПРИМІТКА 

1.1. АПАРАТ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

1. СІЛЬСЬКИЙ ГОЛОВА 1  

2. СЕКРЕТАР СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 1  

3. ПЕРШИЙ ЗАСТУПНИК СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ 1  

4. ЗАСТУПНИК СІЛЬСЬКОГО ГОЛОВИ З ПИТАНЬ 

ДІЯЛЬНОСТІ ВИКОНАВЧИХ ОРГАНІВ РАДИ 

1  

5. КЕРУЮЧИЙ СПРАВАМИ (СЕКРЕТАР) 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

1  

6. СТАРОСТА 7  

7. ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ 

ЗАПОБІГАННЯ ТА ВИЯВЛЕННЯ КОРУПЦІЇ 

1  

    

 ВСЬОГО 13  

1.2. ВІДДІЛИ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ БЕЗ СТАТУСУ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

1. ВІДДІЛ ДОКУМЕНТООБІГУ, ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ, ІНФОРМАЦІЙНОЇ РОБОТИ 

ТА ЗВЕРНЕНЬ ГРОМАДЯН 

 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 2  

 - ДІЛОВОД 1  

 ВСЬОГО 4  

2. ВІДДІЛ ПРАВОВОЇ ТА КАДРОВОЇ РОБОТИ 

 ЗАСТУПНИК КЕРУЮЧОГО СПРАВАМИ 

(СЕКРЕТАРЯ) ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ, 

НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 

1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 2  

 ВСЬОГО 3  

    

3. ВІДДІЛ ЗЕМЕЛЬНИХ ВІДНОСИН ТА ЕКОЛОГІЇ 

  



 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ, ЮРИСТ- 

ЗЕМЛЕВПОРЯДНИК 

1  

 - СПЕЦІАЛІСТ І КАТЕГОРІЇ 1  

 ВСЬОГО 3  

4. ВІДДІЛ ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА, ТРАНСПОРТУ ТА 

БЛАГОУСТРОЮ 

 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 1  

 ВСЬОГО 2  

5. ВІДДІЛ «ЦЕНТР НАДАННЯ АДМІНІСТРАТИВНИХ ПОСЛУГ» 

ВИКОНАВЧОГО КОМІТЕТУ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  

 - ДЕРЖАВНИЙ РЕЄСТРАТОР 1  

 - АДМІНІСТРАТОР 7  

 - СПЕЦІАЛІСТ І КАТЕГОРІЇ 1  

 ВСЬОГО 10  

6. ВІДДІЛ БУХГАЛТЕРСЬКОГО ОБЛІКУ ТА ФІНАНСОВОЇ ЗВІТНОСТІ 

 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ – ГОЛОВНИЙ 

БУХГАЛТЕР 

1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 3  

 ВСЬОГО 4  

7. ГОСПОДАРСЬКИЙ ВІДДІЛ 

 ЗАВІДУВАЧ ГОСПОДАРСТВА 1  

 - ПРИБИРАЛЬНИК СЛУЖБОВИХ 

ПРИМІЩЕНЬ 

3  

 - ЕЛЕКТРИК 1  

 - ВОДІЙ 1  

 ВСЬОГО 6  

8. ВІДДІЛ МІСТОБУДУВАННЯ, АРХІТЕКТУРИ, ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ТА 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ 

ВЕДЕННЯ ВІЙСЬКОВОГО ОБЛІКУ ТА 

ЦИВІЛЬНОГО ЗАХИСТУ 

1  

 ВСЬОГО 2  

 РАЗОМ: ПО П.1.1 ТА 1.2 47  

    

1.3 САМОСТІЙНІ СТРУКТУРНІ ПІДРОЗДІЛИ ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ ЗІ СТАТУСОМ ЮРИДИЧНОЇ ОСОБИ 

1. ФІНАНСОВИЙ ВІДДІЛ 

 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  



 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ - БУХГАЛТЕР 1  

 ВСЬОГО 2  

2. ВІДДІЛ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ 

ДОШКІЛЬНОЇ ТА ПОЧАТКОВОЇ ОСВІТИ 

1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З ПИТАНЬ 

ЗАГАЛЬНОЇ 

(СЕРЕДНЬОЇ ) ОСВІТИ 

1  

 - ПРОВІДНИЙ ІНСТРУКТОР З ПИТАНЬ 

МОЛОДІ 

ТА СПОРТУ 

1  

 - ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ З 

ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ 

РОБОТИ 

1  

 - МЕТОДИСТ ВІДДІЛУ ОСВІТИ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ ІЗ ПРОВЕДЕННЯ 

ПУБЛІЧНИХ ЗАКУПІВЕЛЬ 

 

1 

 

 ЦЕНТРАЛІЗОВАНА БУХГАЛТЕРІЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ 

 ГОЛОВНИЙ БУХГАЛТЕР 1  

 - СПЕЦІАЛІСТ І КАТЕГОРІЇ - (ЕКОНОМІСТ) 1  

 - СПЕЦІАЛІСТ ІІ КАТЕГОРІЇ - БУХГАЛТЕР 3  

 - ДІЛОВОД 1  

ВСЬОГО 13  

1.4 ВІДДІЛ СОЦІАЛЬНОГО ЗАХИСТУ НАСЕЛЕННЯ ТА ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 - НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  

 - СПЕЦІАЛІСТ ІІ КАТЕГОРІЇ-БУХГАЛТЕР 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 1  

ВСЬОГО 3  

1.5 СЛУЖБА У СПРАВАХ ДІТЕЙ 

 - НАЧАЛЬНИК СЛУЖБИ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 4  

ВСЬОГО 5  

ВІДДІЛ КУЛЬТУРИ ТА ТУРИЗМУ 

1.6 - НАЧАЛЬНИК ВІДДІЛУ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ 1  

 - ГОЛОВНИЙ СПЕЦІАЛІСТ-БУХГАЛТЕР 1  

 - ПРОВІДНИЙ СПЕЦІАЛІСТ-БУХГАЛТЕР 1  

 - ДІЛОВОД 1  

ВСЬОГО 5  

РАЗОМ ПО П.1.3, 1.4, 1.5, 1.6 28  

ЗАГАЛЬНА ЧИСЕЛЬНІСТЬ 75  

   



Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 716 
 

 

 

Про внесення змін до рішення одинадцятої 

(позачергової) сесії VIIІ скликання від 14 грудня 

2021 року № 488 «Про організацію харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти 

Тур'є-Реметівської сільської ради у 2022 році» 

 

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним 

харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (16.01.2020 № 464 -ІХ), Закону 

України від 05.11.2020 року № 978-IX «Про внесення змін до деяких законів 

України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, один з батьків яких 

загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності та суверенітету 

України», постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 

№ 1243 «Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних 

навчальних закладів», від 24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку 

організації харчування у закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та  

відпочинку» (зі змінами), від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку 

надання послуг з харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та 

професійно-технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються 

від обкладення податком на додану вартість», наказом Міністерства освіти і науки  

України від 21.11.2002 № 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати 

для батьків за перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та 

інтернатних навчальних закладах», з метою забезпечення організації харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості харчових 

продуктів, калорійної організації харчування дітей, Тур’є-Реметівська сільська 

рада 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у пункт 1 рішення одинадцятої (позачергової) сесії VIIІ 

скликання від 14 грудня 2021 року № 488 «Про організацію харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради у 2022 році», 

виклавши його у наступній редакції: 

«1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у закладах 

дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради у 2022 році забезпечити 

безкоштовним харчуванням за кошти органу місцевого самоврядування наступні 

категорії: 

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних групах; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- діти з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- діти, один з батьків (батьки) яких: 

1) має статус учасника бойових дій, який: 

- захищали незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і 

брав безпосередню участь в антитерористичній операції, забезпеченні її 

проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної безпеки і 

оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в Донецькій 

та Луганській областях, або на інших територій, де в період виконання цих 

завдань велися чи ведуться воєнні (бойові) дії (п.19-24 ст. 6 Закону України «Про 

статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»); 

- має статус особи з інвалідністю внаслідок війни (абз. 3 п. 4, п. 11-15, ч.2 

ст. 7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального 

захисту»; 

- захищав/ захищає незалежність, суверенітет та територіальну цілісність 

України і брав/бере безпосередню участь в антитерористичній операції, 

забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення національної 

безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії російської федерації в 

Донецькій та Луганській областях, або на інших територій, де в період виконання 

цих завдань велися/ведуться воєнні (бойові) дії. Відповідно до додатку 4 

Постанови КМУ від 20.08.2014 № 413, підтверджуючим документом про участь у 

зоні антитерористичної операції є документ, який виданий командуванням 

військової частини, де військовослужбовець проходить службу на даний час, 

складений на офіційному бланку, зареєстрований в журналі вихідної документації 

та затверджений підписом уповноваженої особи з відповідним текстом, в якому 

вказано термін перебування даного військовослужбовця в районі 

антитерористичної операції, або на інших територіях, де в період виконання цих 

завдань велися/ведуться воєнні (бойові) дії; 
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- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини,  

що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- діти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 

пільгове харчування». 

Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням 

загального обсягу доходів бюджету територіальної громади. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 717 
 
 

Про внесення змін до рішення одинадцятої 

(позачергової) сесії VIIІ скликання від 14 грудня 

2021 року № 489 «Про організацію харчування 

здобувачів освіти у закладах загальної середньої 

освіти Тур'є - Реметівської сільської ради у 2022 році» 

 
Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про загальну 

середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», 

постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 «Про невідкладні  

питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних закладів», від 

24.03.2021 № 305 «Про затвердження норм та Порядку організації харчування у 

закладах освіти та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку» (зі змінами), від 

02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей 

у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на 

додану вартість», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

№667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за перебування  

дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних навчальних 

закладах», «Про внесення змін до деяких законів України щодо забезпечення 

безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених осіб» (16.01.2020 № 

464 - ІХ), Закону України від 05.11.2020 року № 978-IX «Про внесення змін до 

деяких законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей, 

один з батьків, яких загинув (пропав безвісти), помер під час захисту незалежності 

та суверенітету України», із метою забезпечення організації харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості харчових продуктів,  

калорійної організації харчування дітей Тур’є-Реметівської сільської ради, 

сільська рада 



ВИРІШИЛА: 

 

1. Внести зміни у пункт 1 рішення одинадцятої (позачергової) сесії VIIІ 

скликання від 14 грудня 2021 року № 489 «Про організацію харчування здобувачів  

освіти у закладах загальної середньої освіти Тур'є Реметівської сільської ради у 

2022 році», виклавши його у наступній редакції: 

«1. З метою створення умов для повноцінного харчування здобувачів освіти 

у закладах загальної середньої освіти Тур'є-Реметівської сільської ради у2022 

році забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органу місцевого 

самоврядування наступні категорії: 

- діти-сироти і діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у спеціальних та 

інклюзивних класах; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України «Про 

державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- діти з числа осіб, визначених у ст. 10 Закону України «Про статус 

ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- діти, один з батьків (батьки) яких: 

1) має статус учасника бойових дій, який: 

- захищав незалежність, суверенітет які захищали незалежність, суверенітет 

та територіальну цілісність України і брав безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, або на інших 

територій, де в період виконання цих завдань велися чи ведуться воєнні (бойові) 

дії (п. 19-24 ст. 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх 

соціального захисту»); 

- має статус особи з інвалідністю внаслідок війни (абз. 3 п. 4, п. 11-15 ч. 2 ст. 

7 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального захисту»; 

- захищав/захищає незалежність, незалежність, суверенітет та 

територіальну цілісність України і брав/бере безпосередню участь в 

антитерористичній операції, забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із 

забезпечення національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної 

агресії російської федерації в Донецькій та Луганській областях, або на інших 

територій, де в період виконання цих завдань велися/ведуться воєнні (бойові) дії. 

Відповідно до додатку 4 постанови КМУ від 20.08.20214 № 413, підтверджуючим  

документом про участь у зоні антитерористичної операції є документ, який 

виданий командуванням військової частини, де військовослужбовець проходить 

службу на даний час, складений на офіційному бланку, зареєстрований в журналі 

вихідної документації та затверджений підписом уповноваженої особи з 

відповідним текстом, в якому вказано термін перебування даного 

військовослужбовця в районі антитерористичної операції, або на інших 

територіях, де в період виконання цих завдань велися/ведуться воєнні (бойові) 

дії. 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


- дітей з числа внутрішньо переміщених осіб, діти, які мають статус дитини, 

що постраждала внаслідок воєнних дій і збройних конфліктів; 

- діти, яким згідно із Законом України, «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» гарантується 

пільгове харчування. 

- учні пришкільного інтернату Туричківської гімназії. 

Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з урахуванням 

загального обсягу доходів бюджету територіальної громади. 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

гуманітарних питань. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 718 
 

 

 

Про роботу відділу освіти, 

молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради з організації та надання 

якісних освітніх послуг 

 
Керуючись статтями 29 та 32 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», заслухавши звіт начальника відділу освіти, молоді та 

спорту Тур’є-Реметівської сільської ради Владислава Цапика про організацію та 

надання якісних освітніх послуг, Тур’є-Реметівська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Звіт начальника відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради Владислава Цапика про роботу відділу прийняти до уваги. 

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради Владиславу Цапику: 

2.1. Забезпечити якісний рівень контрольно-аналітичної діяльності 

відповідно до сучасних вимог, вживати заходів щодо впровадження 

інноваційних моделей управління освітою. 

2.2. Сприяти дотриманню вимог Концепції Нової української школи до 

організації освітнього процесу в закладах освіти. 

2.3. Забезпечити доступність дошкільної, загальної середньої освіти. 

2.4. Здійснювати належну підготовку закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти до нового навчального року та опалювального періоду. 

2.5. Сприяти впровадженню інклюзивного навчання у закладах освіти, 

забезпечити безперешкодний доступ дітей з особливими освітніми потребами 

до будівель і приміщень. 

2.6. Формувати готовність педагогічних працівників до роботи в 

інноваційному середовищі, забезпечити умови для безперервного зростання 

рівня педагогічної майстерності вчителів, їх самоосвітньої діяльності, участі в 



інноваційних проєктах та оволодіння методами й прийомами роботи з дітьми з 

особливими освітніми потребами. 

2.7. Забезпечити необхідний соціальний захист педагогів, свободу вибору 

педагогічними працівниками форм власного професійного вдосконалення, 

стимулювання їхнього творчого зростання. 

2.8. Активізувати регулярне оновлення сайтів закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти. 

2.9. Сприяти розвитку навчально-виховної бази кабінетів практичної 

спрямованості (фізики, хімії, біології, математики) з метою активізації 

впровадження STEM-освіти та формування ключових компетентностей 

здобувачів освіти. 

2.10. Здійснити комплекс заходів щодо посилення патріотичного 

виховання, збагачення духовного потенціалу здобувачів освіти, відродження 

кращих надбань українського народу, його культурних і національних традицій. 

2.11. Здійснювати управління закладами освіти, які перебувають у 

комунальній власності сільської ради відповідно до чинного законодавства. 

2.12. Своєчасно подавати пропозиції сільській раді щодо організації 

матеріально-технічного забезпечення закладів, які перебувають в управлінні 

відділу. 

2.13. Забезпечити неухильне виконання рішень сільської ради та 

виконавчого комітету сільської ради, розпоряджень сільського голови щодо 

здійснення повноважень з управління закладами освіти, які перебувають у 

комунальній власності сільської ради. 

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

гуманітарних питань. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 719 
 

 
 

Про затвердження експертної оцінки 

вартості комунального майна 

 

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

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

зв’язку з необхідністю затвердження експертної оцінки вартості комунального 

майна та встановлення розміру орендної плати, Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

1. Затвердити звіт про оцінку майна та висновок про вартість майна для 

здачі майна в оренду через аукціон нежитлові приміщення поз. 1,2 клубної 

установи с. Тур'я Поляна, загальною площею 159,7 м2, що розташовані за адресою: 

Закарпатська область, Ужгородський район, с. Тур’я Поляна, вулиця Зелена, 80, в 

сумі 700764,00 (сімсот тисяч сімсот шістдесят чотири) гривні без ПДВ. 

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

питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, 

енергозбереження та транспорту та заступника сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 720 
 

 

Про затвердження Положення про 

резервний фонд бюджету Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної 

громади 

 

Відповідно до статті 24 Бюджетного кодексу України, статей 26, 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», з метою встановлення 

порядку використання коштів резервного фонду місцевого бюджету Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Положення про резервний фонд бюджету Тур’є- 

Реметівської сільської територіальної громади (додається). 

2. Відділу містобудування, архітектури, військового обліку та цивільного 

захисту, фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської ради та головним 

розпорядникам бюджетних коштів у своїй роботі дотримуватись вимог 

Положення про резервний фонд бюджету Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 
сільської ради з питань фінансів, бюджету, планування соціально- економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення сільської ради 

29.09.2022 року № 720 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про резервний фонд бюджету 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади 

 

1. Загальні положення 

 

1.1 Це Положення визначає порядок утворення резервного фонду (далі 
- резервний фонд), напрями використання коштів резервного фонду і встановлює 

процедури, пов’язані з виділенням коштів резервного фонду тазвітування про їх 

використання. 

1.2. Резервний фонд формується для здійснення непередбачених видатків, 

що не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час 

складання проєкту бюджету сільської територіальної громади на відповідний 

бюджетний період. 

1.3. Резервний фонд створюється за рішенням Тур’є-Реметівської 

сільської ради і не може перевищувати 1 відсотка обсягу видатків загального 

фонду бюджету сільської територіальної громади Тур’є-Реметівськоїсільської 

ради на відповідний бюджетний період. 

1.4. Резервний фонд встановлюється рішенням Тур’є-Реметівської 

сільської ради про бюджет сільської територіальної громади на відповідний 

бюджетний період загальною сумою без визначення головного розпорядника 

бюджетних коштів. 

1.5. Розподіл бюджетного призначення резервного фонду проводитьсяза 

рішенням виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 
2. Напрями та умови використання коштів з резервного фонду 

 

2.1. Кошти резервного фонду можуть використовуватися на здійснення: 

2.1.1. Заходів з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій техногенного, 

природного, соціально-політичного характеру. 

2.1.2. Заходів, пов’язаних із запобіганням виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного та природного характеру, на основі даних моніторингу, 

експертизи, досліджень та прогнозів щодо можливого перебігу подій з метою 

недопущення їх переростання у надзвичайну ситуацію техногенного та 

природного характеру або пом'якшення її можливих наслідків. 

2.1.3. Інших непередбачених заходів, які відповідно до законів можуть 

здійснюватися за рахунок коштів бюджету сільської територіальної громади, 

але не мають постійного характеру і не могли бути передбачені під час 



складання проєкту бюджету, тобто на момент затвердження бюджету сільської 

територіальної громади не було визначених актами Верховної Ради України, 

Президента України, Кабінету Міністрів України, Закарпатської обласної 

державної адміністрації, Тур’є-Реметівської сільської ради, виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради підстав для проведення таких 

заходів. 

2.2. До непередбачуваних заходів, визначених у підпункті 2.1.3. пункту 

2.1. цього Положення, не можуть бути віднесені: 

- обслуговування та погашення боргу місцевого самоврядування; 

- додаткові заходи, що забезпечують виконання бюджетної програми 

(функції), призначення на яку затверджено у місцевому бюджеті; 

- капітальний ремонт або реконструкція, крім випадків, пов'язаних з 

ліквідацією надзвичайних ситуацій та проведенням заходів, пов'язаних із 

запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій техногенного та 

природного характеру; 

- придбання житла, крім випадків відселення мешканців з аварійних 

будинків у наслідок надзвичайної ситуації; 

- надання гуманітарної чи іншої допомоги, крім випадків, коли рішення 

про надання такої допомоги прийнято сільською радою. 

2.3. За рахунок коштів резервного фонду можуть відшкодовуватися 

витрати на здійснення заходів на суму фактичної кредиторської заборгованості 

станом на 1 січня поточного бюджетного періоду, щодо фінансування яких 

прийнято рішення про виділення коштів з резервного фонду в минулому 

бюджетному періоді, але платежі з бюджету сільської територіальної громади 

не були проведені або були проведені частково, про що приймається відповідне  

рішення. 

2.4. У разі використання коштів резервного фонду в неповному обсязі на 

ліквідацію наслідків надзвичайної ситуації техногенного і соціального 

характеру та заходи з питань зміцнення обороноздатності держави у зв’язку із 

закінченням бюджетного періоду і за умови обґрунтованої необхідності 

продовження заходів, наявності планових строків виконання робіт кошти 

резервного фонду можуть виділятися на здійснення заходів, щодо 

фінансування, яких прийнято рішення у вересні-грудні минулого бюджетного 

періоду у розмірі, що не перевищує суму, яку повернуто до бюджету сільської 

територіальної громади у зв’язку із закінченням бюджетного періоду. 

2.5. Рішення про виділення коштів з резервного фонду приймається 

тільки в межах призначення на цю мету у відповідному бюджеті і втрачає 

чинність після закінчення відповідного бюджетного періоду. 

2.6. Кошти з резервного фонду виділяються на безповоротній основі або 

на умовах повернення, про що зазначається у рішенні про виділення коштів з 

резервного фонду. 

2.7. Кошти із резервного фонду суб'єктам господарської діяльності 

недержавної форми власності або суб'єктам господарської діяльності, у 

статутному фонді, яких корпоративні права держави становлять менше ніж 51 

відсоток, виділяються через головних розпорядників бюджетних коштів 



лише на умовах повернення. 

2.8. Умови повернення до бюджету сільської територіальної громади 

коштів, виділених з резервного фонду, зокрема строки та поетапний графік, 

визначаються у договорі, укладеному між головним розпорядником бюджетних  

коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх 

одержувачем. 

2.9. Головний розпорядник бюджетних коштів та розпорядник 

бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувач в установленому законом 

порядку несуть відповідальність за несвоєчасне повернення/неповернення 

коштів відповідно до умов договору. 

3. Подання та   розгляд   звернень   про   виділення 

коштівз резервного фонду 

 

3.1. Звернення про виділення коштів з резервного фонду подаються 

підприємствами, установами, організаціями, фізичними особами (далі - 

заявники) до виконавчого органу Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3.2. У зверненні зазначається: 

- напрям використання коштів резервного фонду; 

- головний розпорядник бюджетних коштів, якому пропонуєтьсявиділити 

кошти з резервного фонду (у разі необхідності); 

- обсяг асигнувань, який пропонується надати з резервного фонду, в тому 

числі на умовах повернення; 

- підстави для здійснення заходів за рахунок коштів бюджету сільської 

територіальної громади; 

- інформація про можливість (неможливість) фінансування зазначених 

заходів за рахунок інших джерел та наслідки у разі, коли кошти з резервного 

фонду не будуть виділені. 

3.3. До звернення обов'язково додаються: 

- розрахунки обсягу коштів з резервного фонду; 

- перелік невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших 

заходів; 

- документи, що підтверджують отримані суми страхового 

відшкодування (у разі відсутності договору страхування - пояснення заявника 

про причини не проведення страхування); 

- інша інформація, що підтверджує необхідність виділення коштів з 

резервного фонду на здійснення заходів з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій з урахуванням факторів їх поширення, розміру завданих збитків та 

людських втрат і кваліфікаційних ознак надзвичайних ситуацій, проведення 

заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних ситуацій 

техногенного та природного характеру, а також інших заходів. 

У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду за напрямами, 

передбаченими у підпункті 2.1.1. пункту 2.1. цього Положення, до звернення 

також обов'язково додаються: 



- акти обстеження та дефектні акти, що підтверджують розміри завданих 

збитків, затверджені в установленому порядку; 

- узагальнені кошторисні розрахунки на проведення аварійно-відбудовних 

та інших невідкладних робіт. 

3.4. Термін подачі звернення не пізніше ніж три місяці з дня виникнення 

надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру, та інших 

заходів. 

3.5. Заявники несуть відповідальність за правильність та достовірність 

поданих матеріалів, розрахунків, обґрунтувань в установленому законом 

порядку. 

3.6. У разі необхідності виділення коштів з резервного фонду на цілі, 

передбачені у пункті 2.3. цього Положення, до звернення додаються документи, 

що підтверджують здійснення зазначених заходів та наявність фактичної 

кредиторської заборгованості. 

3.7. Виконавчий орган Тур’є-Реметівської сільської ради не пізніше, ніж 

у триденний термін з дня отримання звернення дає доручення фінансовому 

відділу Тур’є-Реметівської сільської ради для розгляду звернення та підготовки 

пропозицій для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду. 

До виконання доручення в разі необхідності можуть залучатися інші структурні 

підрозділи сільської ради. У разі потреби виконавчий орган сільської ради дає 

доручення щодо підготовки експертних висновків стосовно звернення: 

- комісії з питань техногенно-екологічної безпеки та надзвичайних 

ситуацій – щодо визначення рівня надзвичайної ситуації згідно з Порядком 

класифікації надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру за 

їх рівнями; 

- відповідному структурному підрозділу сільської ради (комісії) – щодо 

оцінки збитків, завданих сільськогосподарським товаровиробникам, та 

необхідних для їх відшкодування коштів. 

У разі, коли термін виконання доручення не вказано, органи, визначені в 

абзацах третьому-п'ятому цього пункту, у десятиденний термін після 

отримання доручення надсилають зазначені експертні висновки фінансовому 

відділу сільської ради. 

3.8. Фінансовий відділ сільської ради розглядає звернення та додані до 

нього матеріали, готує пропозиції щодо підстав виділення коштів з резервного 

фонду, можливості здійснення відповідних заходів за рахунок інших джерел, 

можливого обсягу виділення асигнувань з резервного фонду та надає їх у 

тижневий термін відділу містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту. 

3.9. Відділ містобудування, архітектури, військового обліку та цивільного 

захисту згідно з дорученням виконавчого органу сільської ради за результатами 

розгляду звернення та з урахуванням експертних висновків, отриманих від 

органів, визначених у пункті 3.5. цього Положення, та пропозицій фінансового 

відділу сільської ради, робить узагальнений висновок щодо підстав виділення 

коштів з резервного фонду, правильності поданих розрахунків та можливого 



обсягу виділення асигнувань з резервного фонду, а також щодо оцінки наслідків 

у разі не виділення коштів на такі заходи з резервного фонду. 

3.10. У разі недотримання заявником вимог, установлених пунктами 2.1., 

2.2., 2.3., 2.4., 2.5. цього Положення, або невідповідності матеріалів звернення 

вимогам, зазначеним у пунктах 3.2., 3.3. цього Положення, відповідальний 

виконавець, визначений в дорученні щодо розгляду звернення та підготовки 

пропозиції для прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду, 

повертає подані матеріали заявникові для доопрацювання, зазначивши 

причиниїх повернення, та доповідає про це виконавчому органу сільської ради. 

 
4. Підготовка та прийняття рішення про 

виділеннякоштів з резервного фонду 

 
4.1. Відділ містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту сільської ради згідно з дорученням виконавчого органу 

сільської ради є відповідальним за підготовку та подання проєктів рішень 

виконавчого органу сільської ради про виділення коштів з резервного фонду. 

У разі визнання доцільності та можливості виділення коштів з резервного 

фонду відділ містобудування, архітектури, військового обліку та цивільного 

захисту готує відповідний проєкт рішення виконавчого комітету, в якому 

повинно бути визначено: 

- головного розпорядника бюджетних коштів, якому виділяються кошти 

зрезервного фонду; 

- напрям використання коштів з резервного фонду; 

- обсяг коштів, який пропонується надати з резервного фонду; 

- умови повернення коштів, виділених з резервного фонду. 

4.2. Відділ містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту погоджує проєкт рішення про виділення коштів з резервного  

фонду з фінансовим відділом сільської ради і подає його в установленому 

порядку на розгляд виконавчого органу Тур’є-Реметівської сільської ради. 

4.3. Виконавчий орган Тур’є-Реметівської сільської ради приймає 

рішення про виділення коштів з резервного фонду виключно за наявності 

висновків відділу містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту та фінансового відділу сільської ради. 

4.4. У разі потреби виконавчий орган Тур’є-Реметівської сільської ради 

може скоротити термін розгляду звернення, підготовки та прийняття рішення 

про виділення коштів з резервного фонду бюджету. 

 

5. Виділення коштів з резервного фонду, ведення обліку та звітності 

 

5.1. Після прийняття рішення про виділення коштів з резервного фонду: 

5.1.1. Головний розпорядник бюджетних коштів у тижневий термін 

повідомляє фінансовому відділу коди економічної класифікації видатків 

бюджету сільської територіальної громади та відповідні обсяги коштів згідно 



із зазначеним рішенням; 

5.1.2. Фінансовий відділ під час визначення бюджетної програми з 

резервного фонду закріплює за нею код програмної та функціональної 

класифікації видатків і кредитування бюджету сільської територіальної громади 

відповідно до напряму використання коштів резервного фонду, затвердженого 

зазначеним рішенням, і вносить в установленому порядку зміни до розпису 

бюджету сільської територіальної громади. 

5.2. Головний розпорядник бюджетних коштів після отримання довідки 

про внесення змін до розпису бюджету сільської територіальної громади 

вносить зміни до кошторисів та планів асигнувань у порядку, встановленому 

для затвердження цих документів. 

5.3. Відповідний територіальний орган казначейства, після внесення 

змін до розпису бюджету сільської територіальної громади здійснює його 

виконання в установленому порядку, при цьому видатки з резервного фонду 

проводяться лише за умови надання головним розпорядником бюджетних 

коштів, якому виділено кошти з резервного фонду, казначейству переліку 

невідкладних (першочергових) робіт з ліквідації наслідків надзвичайних 

ситуацій, заходів, пов'язаних із запобіганням виникненню надзвичайних 

ситуацій техногенного, природного та соціального характеру, або інших 

заходів, погодженого з відділом містобудування, архітектури, військового 

обліку та цивільного захисту та фінансовим відділом Тур’є-Реметівської 

сільської ради та копії договору про повернення до бюджету сільської 

територіальної громади коштів, виділених з резервного фонду бюджету на 

умовах повернення, укладеного між головним розпорядником бюджетних 

коштів та розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня або їх одержувачем. 

5.4. Відділ містобудування, архітектури, військового обліку та 

цивільного захисту веде реєстр та проводить моніторинг прийнятих рішеньпро 

виділення коштів з резервного фонду і щомісяця інформує виконавчий орган 

Тур’є-Реметівської сільської ради про витрачання коштів резервногофонду. 

5.5. Контроль за використанням коштів, виділених з резервного фонду, 

здійснюється в установленому законодавством порядку. 

5.6. Територіальний орган казначейства щомісяця надає інформацію про 

повернення коштів, виділених з резервного фонду на умовах повернення, 

фінансовому відділу Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5.7. Всі інші питання, що виникають в процесі виділення та використання 

коштів резервного фонду бюджету регулюються в установленому 

законодавством порядку. 

 
 

Секретар сільської ради Марія БАГАРА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 721 
 

 

Про надання дозволу на спеціальне 

використання природних рослинних 

ресурсів 

 

 
Відповідно до пункту 36 статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

статей 15, 43 Закону України «Про охорону навколишнього природного 

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

діяльності», Закону України «Про Перелік документів дозвільного характеру у 

сфері господарської діяльності» та Порядку надання дозволу на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів місцевого значення, розглянувши 

заяви ФОП Лупей Наталії Михайлівни, ФОП Качура Івана Васильовича, ФОП 

Цубини Марії Юрівни про надання дозволу на спеціальне використання 

природних рослинних ресурсів (плодів брусниці) та заяви ФОП Лупей Наталії 

Михайлівни та ФОП Ватраль Андріани Іванівни про надання дозволу на 

спеціальне використання природних рослинних ресурсів (плодів ожини), Тур’є- 

Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати ФОП Лупей Наталії Михайлівні дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) плодів 

брусниці 5000 кг на території Тур’є - Реметівської сільської ради. Термін дії 

дозволу – до кінця 2022 року. 

2. Надати ФОП Качуру Івану Васильовичу дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) плодів 

брусниці 21 000 кг на території Тур’є - Реметівської сільської ради. Термін дії 

дозволу – до кінця 2022 року. 

3. Надати ФОП Цубині Марії Юріївні дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) плодів 



брусниці 6 000 кг на території Тур’є - Реметівської сільської ради. Термін дії 

дозволу – до кінця 2022 року. 

4. Надати ФОП Лупей Наталії Михайлівні дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) плодів 

ожини 5 000 кг на території Тур’є - Реметівської сільської ради. Термін дії 

дозволу – до кінця 2022 року. 

5. Надати ФОП Ватраль Андріані Іванівні дозвіл на спеціальне 

використання природних рослинних ресурсів – заготівлю (закупку) плодів 

ожини 10 000 кг на території Тур’є - Реметівської сільської ради. Термін дії 

дозволу – до кінця 2022 року. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

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

інвестицій та міжнародного співробітництва та комісію з питань земельних 

відносин, природокористування, планування території, будівництва, 

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

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети №  722 
 

 

Про внесення змін до договору оренди 

земельної ділянки № 100309 від 04.06.2013 р. 

ТОВ «Юкрейн Тауер Компані» 

 
Відповідно до статті 289 Податкового кодексу України, розділу ІІІ Закону 

України «Про оренду землі», статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», пунктів 14, 34 Договору оренди земельної ділянки 

від 04.06.2013 року № 100309, враховуючи лист товариства з обмеженою 

відповідальністю «Юкрейн Тауер Компані» від 25.07.2022 року № 1974- 

22/ЮТК, у зв’язку з необхідністю врегулювання питання зміни розміру орендної 

плати згідно витягу із технічної документації з нормативної грошової оцінки 

земельних ділянок виданого Відділом № 1 Управління наданняадміністративних 

послуг головного управління Держгеокадастру у Закарпатській області 

№11712/221-22 від 13.07.2022 року, Тур’є- Реметівська сільська рада 
 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Внести в договір оренди земельної ділянки від 04.06.2013 року 

№ 100309, місце розташування земельної ділянки с. Тур’ї Ремети, урочище 

«Лани», кадастровий номер 2123286301:01:002:0006, загальною площею 0,0055 

га, цільове призначення земельної ділянки: для розміщення та експлуатації 

обслуговування об’єктів і споруд телекомунікацій (КВЦПЗ 13.01.), наступні 

зміни: 

1.1. Пункт 5 договору оренди земельної ділянки викласти в новій 

редакції: 

«5. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки на дату укладення договору 

становить 9 324, 70 грн. (дев’ять тисяч триста двадцять чотири грн. 70 коп.) 

згідно витягу із технічної документації з нормативної грошової  оцінки земельної 

ділянки № 11712/221-22 від 13.07.2022 р. виданого Відділом № 1 Управління 

надання адміністративних послуг головного управління Держгеокадастру у 

Закарпатській області». 



1.2. Пункт 9 договору оренди земельної ділянки викласти в новій редакції: 

«9. Орендна плата встановлюється в розмірі 12 % від нормативної грошової 

оцінки земель на момент укладення цього договору, що становить 1 118, 96 грн. 

на рік та вноситься Орендарем щомісячно у грошовій формі у розмірі 93,25 

грн. шляхом перерахування коштів на рахунок Орендодавця. 

Грошова плата вноситься на рахунок Орендодавця землі: орендна плата з 

юридичних осіб, головне управління державної казначейської служби України 

у Закарпатській області /Тур’є-Реметівська ТГ/ 18010600, ЄДРПОУ 37975895, р/р  

UA188999980334179812000007443.». 

2. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову Девіцьку Н. П. на 

підписання додаткової угоди № 5 до договору оренди земельної ділянки з ТОВ 

«Юкрейн Тауер Компані» від 04.06.2013 р. № 100309. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 723 
 

 

Про надання дозволу на розроблення 

технічної документації із землеустрою 

щодо інвентаризації земельної ділянки 

з метою передачі її в оренду для ведення 

товарного сільськогосподарського виробництва 

 

Керуючись статтями 12, 122 підпунктом 2 пунктом 27 розділу Х 

«Перехідні положення» Земельного кодексу України (в редакції Закону 

№ 2145-ІХ від 24.03.2022 р.), статтями 26, 33 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», враховуючи заяву гр. Стегури Р. Р. від 02.09.2022 

року, з метою створення умов для забезпечення продовольчої безпеки в умовах 

воєнного стану, враховуючи висновки 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 дозвіл гр. Стегурі Руслану Ріхардовичу (РНКПП ******) на 

розроблення технічної документації із землеустрою щодо інвентаризації 

земельної ділянки з метою передачі її в оренду строком на 1 (один) рік для  

ведення товарного сільськогосподарського виробництва (КВЦПЗ 01.01), 

орієнтовною площею 2, 0000 га, за адресою с. ***** контур *** на території 

Тур’є- Реметівської сільської ради Ужгородського району. 

2. Розроблену технічну документацію із землеустрою щодо інвентаризації 

земельних ділянок подати на затвердження до Тур’є- Реметівської сільської ради 

для прийняття відповідного рішення. 

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

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

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

благоустрою. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 724 
 

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки 

гр. Обоженко Д. 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 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, 

господарських будівель і споруд площею 0,1500 га в межах населеного пункту,  

с. Мокра, 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 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 725 
 

 

Про затвердження детального плану 

території земельної ділянки 

гр. Табакович А.О. 

 

 
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 п. 34 ст. 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», враховуючи висновки 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 площею 0,2100 

га (виконавець - Гурин В.П. ) із зміною цільового призначення земельної ділянки 

для ведення особистого селянського господарства на земельну ділянку для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських будівель і 

споруд за адресою, с. Порошково, вул. Центральна, б/н 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 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 726 
 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель населених пунктів 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
Відповідно до статті 12 Земельного кодексу України, статті 18 Закону 

України «Про оцінку земель», Закону України «Про землеустрій», керуючись 

статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», в зв’язку з 

необхідністю поновлення нормативної грошової оцінки земель населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради, враховуючи висновки постійної 

депутатської комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Порошково Ужгородського району Закарпатської 

області. 

1.2. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Маюрки Ужгородського району Закарпатської 

області. 

1.3. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Мокра Ужгородського району Закарпатської 

області. 

1.4. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Раково Ужгородського району Закарпатської 

області. 



1.5. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Турички Ужгородського району Закарпатської 

області. 

1.6. Надати дозвіл на виготовлення технічної документації з нормативної 

грошової оцінки земель села Вільшинки Ужгородського району Закарпатської 

області. 

2. Уповноважити сільського голову Девіцьку Н.П. укласти договір на 

виготовлення технічної документації з нормативно грошової оцінки земель 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради (с.Порошково, с.Маюрки, 

с. Мокра, с. Раково, с. Турички, с. Вільшинки). 

3. Розроблену технічну документацію з нормативної грошової оцінки 

земель населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради подати на 

затвердження сесії сільської ради. 

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 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 727 
 

 

Про надання Квартирно-експлуатаційному 

відділу м. Мукачево пільги зі сплати 

земельного податку на 2023 рік 

 

07557000000 
(код бюджету) 

 

Відповідно до статті 14 Закону України «Про Збройні Сили України», 

пункту 1 статті 284 та пункту 56.21 статті 56 «Податкового кодексу Україні», 

керуючись статтями 26 та 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши звернення Квартирно-експлуатаційного відділу м. 

Мукачево від 09.09.2022 р. № 1461 щодо надання пільги зі сплати земельного 

податку, Тур’є- Реметівська сільська рада 

 
ВИРІШИЛА: 

 

1. Надати Квартирно-експлуатаційному відділу м. Мукачево пільгу зі 

сплати земельного податку на 2023 рік із військового містечка, яке знаходиться 

на території Тур’є-Реметівської сільської ради Ужгородського району в/м № 60 

площа земельної ділянки 1692, 00 га. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

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

підприємництва та комунальної власності. 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Вісімнадцята сесія VIII скликання 

РІШЕННЯ 

29 вересня 2022 року Тур’ї Ремети № 728 
 

 

Про затвердження технічної 

документації про нормативну 

грошову оцінку 

 

Керуючись статтями 12, 93, 124, 186 Земельного кодексу України, 

статтями 13, 23 Закону України «Про оцінку земель», пункту 34 статті 26 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», розглянувши 

технічну документацію про нормативну грошову оцінку та враховуючи 

висновки комісії сільської ради з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, охорони 

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

рада 
 

ВИРІШИЛА: 

 
1. Затвердити технічну документацію про нормативну грошову оцінку 

земельної ділянки кадастровий номер 21423286200:02:024:0080, цільове 

призначення для розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування 

будівель і споруд об’єктів передачі електричної та теплової енергії КТП 79,  

розташованої за межами населених пунктів (с. Тур’я Поляна) на території 

Тур’є- Реметівської сільської ради Ужгородського району Закарпатської 

області. 

1.1. Вартість одного квадратного метра земельної ділянки з кадастровим 

номером 2123286200:02:024:0080 становить - 42,59 грн./м2 (сорок дві грн. 59 

коп.). 

2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну комісію 

сільської ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

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

та благоустрою. 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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