
 

 

 

 
 У К Р А Ї Н А 

       ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

    Р О З П О Р Я Д Ж Е Н Н Я 

    ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКОГО  СІЛЬСЬКОГО  ГОЛОВИ 
 

від 15 березня 2021 року   № 34/02-03                                                  

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про проведення 5 сесії Тур’є-Реметівської  

сільської ради VІІІ скликання 

    

Відповідно до п.8 ч.4 ст. 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись ч.4 ст.46 даного закону: 

 

1. Провести 5 сесію Тур’є-Реметівської сільської ради VІІІ скликання 25  

березня 2021 року. 

2. Внести на розгляд 5 сесії наступні питання порядку денного: 

 

1) Про приведення у відповідність до чинного законодавства 

найменування Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2) Про Програму благоустрою населених пунктів сільської  ради на 

2021-2022 роки. 

3) Про Програму ефективного використання майна комунальної власності 

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

4) Про Програму  національно-патріотичного виховання дітей та молоді 

на 2021-2025 роки. 

5) Про Програму розвитку фізичної культури і спорту Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 – 2025 роки. 

6) Про Програму «Спортивний майданчик» на 2021-2025 роки.  

7) Про Програму «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки. 

8) Про Програму фінансової підтримки для започаткування у с. Тур’ї 

Ремети міжнародного фольклорного  фестивалю-конкурсу «Стежками 

Федора Фекети» на 2021 – 2023 роки. 

9) Про Програму підтримки військовослужбовців, зарахованих для 

проходження служби в Збройних Сил України за контрактом та їх сімей 

на 2021 - 2022 роки. 

10) Про програму розвитку та удосконалення цивільного захисту Тур’є-

Реметівської сільської громади, а також зміцнення матеріально-

технічної бази ДПРЧ-1 Управління ДСНС України у Закарпатській 

області на 2021-2023 роки. 



11) Про Програму поводження з твердими побутовими відходами на 

території населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2021-2025 рр. 

12) Про основні заходи у сфері цивільного захисту Тур`є-Реметівської 

сільської ради на 2021 рік. 

13) Про Положення про порядок проведення конкурсу та призначення на 

посаду керівників новостворених закладів та установ культури, що 

перебувають у комунальній власності на території Тур’є-Реметівської 

сільської  ради. 

14) Про Положення про порядок ведення претензійної та позовної роботи в 

сільській раді. 

15) Про затвердження Порядку ведення договірної роботи у Тур’є-

Реметівській сільській раді. 

16) Про внесення змін до Статуту Тур’є-Реметівської дитячої школи 

мистецтв.  

17) Про внесення змін до додатку 1 рішення Тур’є-Реметівської сільської 

ради № 40 від 30.12.2020 року «Про внесення змін до рішення Тур’є-

Реметівської сільської ради № 16 від17.12.2020 року «Про затвердження 

структури виконавчих органів Тур’є-Реметівської сільської ради, 

загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2021 

рік». 

18) Про зміну режиму роботи закладів дошкільної освіти Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

19) Про затвердження тарифів на платні соціальні послуги комунальної 

установи «Центр надання соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради». 

20) Про встановлення розміру щомісячної батьківської плати за навчання 

та встановлення додаткових пільг за    навчання  в  Тур’є-Реметівській 

дитячій  школі мистецтв.  

21) Про затвердження передавального акту по передачі майна 

Вільшинківської сільської ради. 

22) Про затвердження передавального акту по передачі майна 

Порошківської сільської ради. 

23) Про затвердження передавального акту по передачі майна 

Туричківської сільської ради. 

24) Про затвердження передавального акту по передачі майна Турицької 

сільської ради. 

25) Про затвердження передавального акту по передачі майна Тур’я 

Бистрянської сільської ради. 

26) Про затвердження передавального акту по передачі майна Тур’я-

Пасіцької сільської ради. 

27) Про затвердження передавального акту по передачі майна Тур’я-

Полянської сільської ради. 

28) Про  затвердження звітів по виконанню сільських бюджетів за 2020 рік. 

29) Про внесення змін до рішення 2-ї сесії VІІІ скликання  від  24 грудня 

2020 року «Про бюджет сільської територіальної громади на 2021 рік». 



30) Про затвердження переліку об’єктів нерухомого майна комунальної 

власності Турֹ’є-Реметівської сільської ради. 

31) Про затвердження Переліків першого та другого типів об’єктів оренди 

комунальної власності. 

32) Про розгляд заяви гр. Ватраль М.С. 

33) Про затвердження технічних документацій із землеустрою, проєктів 

відведення земельних ділянок, призначених для будівництва та 

обслуговування житлових будинків, господарських будівель і споруд, та 

передачу земельних ділянок у власність. 

34) Про затвердження проєкту землеустрою щодо відведення земельної  

ділянки приватної власності, цільове призначення якої змінюється, для 

будівництва і обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) Горват Марії Миколаївні. 

35) Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність для ведення особистого селянського господарства та 

передачу земельних ділянок у власність. 

36) Про затвердження технічної документації із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості), призначеної для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва та передачу земельної ділянки у власність. 

37) Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянам для індивідуального садівництва та 

передачу земельних ділянок у власність. 

38) Про затвердження проєктів землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок та укладання договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ 

«Закарпаттяобленерго». 

39) Про затвердження детальних планів територій земельних ділянок. 

40) Про затвердження нормативно-грошових оцінок земельних ділянок для 

розміщення, будівництва, експлуатації та обслуговування будівель і 

споруд об’єктів енергогенеруючих підприємств, установ і організацій. 

41) Про припинення права користування земельними ділянками для 

ведення особистого селянського господарства за добровільною згодою 

громадян. 

42) Про надання дозволу на виготовлення технічної документації із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для будівництва і обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

43) Про надання дозволу на виготовлення проєктів землеустрою, щодо 

відведення земельних ділянок у власність для ведення особистого 

селянського господарства. 

44) Про надання дозволу на розроблення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) для ведення товарного сільськогосподарського 

виробництва. 

45) Про надання дозволу на розроблення проектів землеустрою щодо 

відведення земельних ділянок в оренду ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 



46) Про надання дозволу на виготовлення детальних планів територій. 

47) Про внесення змін до рішення 4-ї сесії VIII скликання Тур’є-

Реметівської сільської ради № 61 від 02.02.2021 р. «Про  затвердження 

проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок та укладання  

договорів оренди земельних ділянок з ПрАТ «Закарпаттяобленерго». 

48) Про відмову у наданні дозволів на виготовлення проєктів землеустрою 

щодо відведення земельних ділянок у власність. 

49) Про відмову у наданні в довгострокову оренду  земельної ділянки з 

кадастровим номером 2123284000:03:001:0005 та у наданні дозволу на 

виготовлення проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність для ведення особистого селянського господарства  гр. 

Куберка М.Ю. 

50) Про розгляд листів ПрАТ «Закарпаттяобленерго».   

51) Про затвердження рішень комісії по вирішенні земельних спорів. 

52) Про прийняття земельних ділянок з державної власності у комунальну 

власність Тур’є-Реметівської сільської ради Закарпатської області. 

53) Про проект рішення Закарпатської обласної ради «Про оголошення 

об’єктів природно-заповідного фонду місцевого значення». 

54) Про вступ Тур’є-Реметівської сільської ради до Регіональної асаціації 

органів місцевого самоврядування «Закарпаття – за чисте довкілля». 

55) Про розмір кошторисної заробітної плати в галузі будівництва. 

56) Про затвердження середньозаготівельних цін на другорядні лісові 

матеріали та  побічні лісові  користування у 2021-2022 роках. 

57) Про внесення змін до складу  виконавчого комітету Тур’є-Реметівської  

сільської  ради. 

58) Про перелік адміністративних послуг відділу Тур’є-Реметівської 

сільської ради «Центр надання адміністративних послуг». 

59) Про депутатське звернення депутата Закарпатської обласної ради. 

 

3. Головам постійних депутатських комісій організувати роботу з розгляду 

питань, що виносяться на порядок денний, вивчити їх та надати висновки. 

4. Роботу 5 сесії Тур’є-Реметівської сільської ради розпочати о 10:00 год. в 

сільському клубі с. Тур’ї Ремети.  

5. Дане розпорядження оприлюднити на офіційному веб-сайті Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

 

           

 

Сільський голова                                              Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 


