
 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

Від 15 червня 2021 року               Тур’ї  Ремети                                      №  90 

 

Про стан роботи по забезпеченні  

вимог законодавства щодо  

розгляду звернень громадян  

та здійснення контролю 

 

Керуючись законами України «Про звернення громадян», «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Указом   Президента  України   від   07.02.2008   

№ 109/2008 «Про першочергові заходи щодо забезпечення реалізації та 

гарантування конституційного права громадян на звернення  до органів 

державної влади та місцевого самоврядування», заслухавши інформацію 

начальника відділу документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян апарату сільської ради про стан роботи по забезпеченні 

вимог законодавства щодо розгляду звернень громадян та здійснення 

контролю, виконавчий комітет сільської ради  

 

ВИРІШИВ:  

 

1. Інформацію про стан роботи по забезпеченні вимог законодавства 

щодо розгляду звернень громадян та здійснення контролю взяти до відома 

(додається).          

2. Керівникам структурних підрозділів виконавчого комітету сільської 

ради, старостам сіл: 

2.1. Забезпечити дотримання законодавства щодо розгляду звернень 

громадян та надання обґрунтованих відповідей з мотивованими роз’ясненнями 

на скарги мешканців. 

2.3. Здійснювати заходи щодо зменшення кількості звернень громадян 

до органів вищого рівня, повторних звернень. 

3. Рекомендувати включити до переліку адміністративних послуг, які 

надаються через відділ «Центр надання адміністративних послуг» наступні 

види послуг: 

- видача довідки про склад сім’ї або зареєстрованих у житловому 

приміщенні/будинку осіб; 

- надання дозволу на розроблення проекту землеустрою щодо 

відведення земельної ділянки;  



- затвердження проекту землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки, цільове призначення якої змінюється; 

- прийняття рішення про передачу у власність, надання у постійне 

користування та оренду земельних ділянок. Що перебувають у комунальній 

власності;  

- прийняття рішення про припинення права постійного користування 

земельною ділянкою у разі добровільної відмови землекористувача;  

- прийняття рішення про продаж земельних ділянок комунальної 

власності (за зверненням особи); 

- присвоєння поштової адреси об’єкту нерухомого майна; 

- встановлення режиму роботи підприємств, установ та організацій 

сфери обслуговування комунальної власності; 

- присвоєння статусу особи гірського населеного пункту; 

- видача посвідчення громадянина, який проживає, працює (навчається) 

на території гірського населеного пункту; 

- надання допомоги на поховання. 

4. Відділу документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян апарату сільської ради забезпечити контроль за 

дотриманням строків розгляду заяв. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                     Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                  

          

Від 15  червня 2021 року                Тур’ї  Ремети                                           № 91                                                
            

Про План заходів із реформування 

системи інституційного  догляду та 

виховання  дітей на території Тур’є- 

Реметівської сільської ради на  

2021 – 2026 роки 

 

            Відповідно до статей 36, 38 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», розпоряджень  Кабінету Міністрів України від 9 серпня 2017 року        

№ 526-р «Про Національну стратегію реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на 2017 – 2026 роки», від 1 червня 2020 року  № 703-

р «Про затвердження плану заходів з реалізації ІІ етапу Національної стратегії 

реформування системи інституційного догляду та виховання дітей на 2017-2026 

роки», з метою реалізації на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

послідовного реформування діючої системи забезпечення прав дітей та 

формування системи, яка забезпечить проживання, догляд і виховання дитини у 

сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних, у зв’язку з 

необхідністю затвердженням Плану заходів із реформування системи 

інституційного  догляду та виховання  дітей на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2021 – 2026 роки, виконавчий комітет Тур’є Реметівської 

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Затвердити План заходів із реформування системи інституційного  

догляду та виховання дітей на території Тур’є-Реметівської сільської ради на 

2021 – 2026 роки, що додається.  

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

  

 

 
 



                                                                                                                ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                                                                 Рішення виконавчого комітету 

                                                                                                                      Тур’є-Реметівської сільської ради 

                                                                                                                                             від 15.06.2021 р.  № 91 

 

ПЛАН  ЗАХОДІВ 

із реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

 на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2021 – 2026 роки 
 

№ 

з/п 

Найменування заходів Термін 

виконання 

Відповідальні виконавці Індикатори виконання 

Основна мета плану: послідовне реформування діючої системи забезпечення прав дітей в регіоні та формування системи, що забезпечить 

проживання, догляд і виховання дитини в сім’ї або в умовах, максимально наближених до сімейних 

І. Координація та взаємодія у процесі реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

Специфічні цілі: 

створення ефективних механізмів координації і взаємодії усіх суб’єктів реформування системи інституційного догляду та виховання дітей. 

Визначення рівнів відповідальності у процесі реформи; 
інтегрування основних принципів, цілей і завдань Національної стратегії в Регіональний план, місцеві програми та відомчі плани, плани 

сільської ради; 
впровадження механізму прийняття рішень в інтересах дитини, залучення дітей до прийняття рішень, що стосуються їх долі 

1. Проведення засідань міжвідомчої робочої 

групи з реформування системи 

інституційного догляду та виховання дітей   

Щокварталу  Голова міжвідомчої робочої 

групи 

 

Протоколи засідань, прийняті рішення 

2. Створення міжвідомчої робочої групи з 

реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей   

2021 рік Служба у справах дітей сільської 

ради 

Розпорядження сільського голови про 

створення міжвідомчої робочої групи 

3. Розроблення, затвердження та 

впровадження щорічних галузевих робочих 

планів з реалізації  плану заходів з 

реформування системи інституційного 

догляду та виховання дітей на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021 – 

2026 роки 

Щороку до 

1 березня 

Структурні підрозділи сільської 

ради: служба у справах дітей, 

відділ освіти, молоді та спорту, 

відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я, 
«Центр соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради»  

Розроблені/затверджені робочі плани 



4. Проведення дослідження та створення 

переліку неурядових організацій, що 

здійснюють діяльність у сфері захисту прав 

дітей, надають послуги для дітей і сімей з 

дітьми на території сільської ради у сфері 

освіти, соціального захисту, охорони 

здоров’я та реабілітації 

2021 рік Структурні підрозділи сільської 

ради: служба у справах дітей, 

відділ освіти, молоді та спорту, 

відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я  

Створений і оприлюднений/доступний 

регіональний реєстр організацій 

5. Залучення громадських об’єднань до 

процесу формування і реалізації державної 

політики, вирішення питань місцевого 

значення, зокрема, шляхом проведення 

консультацій з громадськими об’єднаннями 

щодо реформування системи інституційного 

догляду і виховання дітей  

2021 – 2026 

роки 

Структурні підрозділи сільської 

ради: служба у справах дітей, 

відділ освіти, молоді та спорту, 

відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я, 
відділ «Центр соціальних послуг 

Тур’є-Реметівської сільської 

ради” 

Розпорядження про включення 

представників неурядових організацій в 

різні комітети, комісії, робочі групи. 

Укладені договори, утворено 

консультативні, дорадчі та інші 

допоміжні органи при органах державної 

влади та органах місцевого 

самоврядування, в роботі яких беруть 

участь представники громадських 

об’єднань  

ІІ. Розвиток освітніх, медичних, соціальних і реабілітаційних послуг для дітей і сімей з дітьми 

Специфічні цілі: 

створення системи якісних і ефективних послуг на рівні громад, що відповідають базовим потребам дітей і сімей з дітьми, з метою  

попередження розлучення дітей з біологічною родиною; 
забезпечення дітей – вихованців закладів інституційного догляду, послугами, необхідними для реінтеграції в суспільство, утримання та 

виховання дітей в сімейному середовищі; 
збільшення кількості дітей з особливими освітніми потребами, охоплених інклюзивним навчанням, на 30 відсотків щороку (починаючи з 

2019 року); 
забезпечення надання соціальних послуг дітям та сім’ям з дітьми (включно неурядовими організаціями) 

Освітні послуги 

1. Створення та забезпечення функціонування  

інклюзивного ресурсного центр (далі – ІРЦ) 

2021 – 2023 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

1ІРЦ створений і функціонує 

2. Створення внутрішкільних мультидисцип-

лінарних команд у закладах  загальної 

середньої освіти з інклюзивними класами 

2021-2026 

роки  

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

У всіх закладах загальної середньої 

освіти з інклюзивними класами діють 

мультидисциплінарні команди 

3. Створення команд із розроблення 

індивідуальної програми розвитку для дітей 

із особливими освітніми потребами у 

закладах  загальної середньої освіти 

2019-2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 
 

У всіх закладах  загальної середньої 

освіти з інклюзивними класами діють 

команди зі створення індивідуальної 

програми розвитку 



4. Створення інклюзивних ресурсних кімнат у 

закладах  загальної середньої освіти 

2021-2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

У всіх закладах  загальної середньої 

освіти з інклюзивними класами діють 

інклюзивні ресурсні кімнати 

5. Створення відповідно до вимог чинного 

законодавства послуги продовженого дня 

кімнат у закладах  загальної середньої 

освіти 

2021-2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

Надання послуги продовженого дня 

відповідно до вимог чинного 

законодавства та потреби 

6. Забезпечення гарячим харчуванням учнів 

інклюзивних та спеціальних класів та 

пільгових категорій дітей у закладах  

загальної середньої освіти 

2019-2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

Надання послуги гарячого харчування 

відповідно до вимог чинного 

законодавства 

7. Забезпечення доступу до освіти дітям з 

особливими освітніми потребами шляхом 

створення інклюзивних груп 

2021-2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

Створені відповідно до потреби 

інклюзивні групи у закладах дошкільної 

освіти 

8. Забезпечення послуги особистого 

асистування в закладах освіти для дітей з 

порушеннями розвитку 

2021 – 2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

Забезпечено відповідно до потреби 

послуги особистого асистування в 

закладах освіти для дітей з порушеннями 

розвитку 

9 Забезпечення перевезення дітей з 

особливими освітніми потребами, яким 

інклюзивний ресурсний центр видав 

відповідну рекомендацію для отримання 

освітніх послуг в закладах загальної 

середньої та дошкільної освіти 

2021 – 2026 

роки 

 Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

Надання послуги перевезення дітей з 

особливими освітніми потребами до 

вимог чинного законодавства та потреби 

10. Забезпечення закладів освіти практичними 

психологами, соціальними педагогами, 

корекційними педагогами відповідно до 

потреби 

2021 – 2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради, керівники 

закладів загальної середньої  та 

дошкільної освіти  

Заклади освіти відповідно до потреби 

забезпечені спеціалістами 

11. Забезпечення середовища, безпечного для 

життя дитини, у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти 

2021 – 2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

Забезпечено стовідсотково відповідне 

середовище у закладах дошкільної та 

загальної середньої  освіти  

12. Забезпечення охоплення дітей з особливими 

освітніми потребами позашкільною освітою     

 2021 -2026 

роки 

 Відділ освіти, молоді та спорту  

сільської ради, керівники 

закладів загальної середньої і 

позашкільної освіти району  

Забезпечено зайнятість дітей у другій 

половині дня в гуртках, студіях, 

спортивних секціях, клубах за інтересами 

тощо відповідно до запитів батьків 

 



Медичні послуги 

13. Створення ефективної системи надання 

первинної медичної допомоги відповідно до 

встановлених нормативів 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

100 відсотків дитячого населення мають 

доступ і забезпечені медичними 

послугами 

14. Забезпечення патронатного сестринського 

спостереження за новонародженими і 

дітьми раннього віку із сімей зі складними 

життєвими обставинами спільно із 

соціальними працівниками 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

100 відсотків новонароджених  дітей 

раннього віку охоплені патронажним 

наглядом 

15. Впровадження механізму взаємодії 

(пологовий будинок – патронажна сестра – 

первинна медична ланка – кабінет 

катамнестичного спостереження ОДЛ – 

служба раннього втручання – центри 

реабілітації – сім’я) 

2021 рік Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Механізм взаємодії впроваджений 

 

16. Забезпечення функціонування ефективної  

системи вторинної медичної допомоги. 

Розвиток установ, що надають 

спеціалізовану медичну допомогу для 

дитячого населення 

2021-2025 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Мережа закладів розвинена і функціонує 

17. Створення за умови законодавчого 

забезпечення функціонування кабінетів 

катамнестичного спостереження у госпі-

тальних  округах. Затвердження Порядку 

взаємодії між фахівцями, які надають 

медичні послуги дітям раннього віку. 

2021 рік Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Відділення катамнестичного 

спостереження створені та функціонують 

18. Створення і розвиток мережі центрів 

(кабінетів)  планування сім’ї зі школами 

відповідального батьківства при кожній 

жіночій консультації 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Розроблено, затверджено та 

впроваджується програма навчання 

молодих батьків із догляду і виховання 

новонародженої дитини 

19 Формування міждисциплінарних команд 

раннього втручання 

2021 – 2026 

роки 

Відділи сільської ради: 

соціального захисту населення та 

охорони здоров’я;  освіти, молоді 

та спорту 

Міждисциплінарні команди раннього 

втручання створені, підготовлені та 

працюють 

20. Забезпечення/надання медичної реабілітації 

та паліативної допомоги дітям, з 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

Потреби визначені. Розроблено і 

затверджено Положення. Послуги 



урахуванням територіальної доступності, 

відповідно до розробленого і затвердженого 

Положення 

сільської ради надаються 

21. Вжиття заходів щодо виявлення дітей із 

порушеннями розвитку, особливими 

освітніми потребами, дітей та сімей,  які 

мають ризик потрапляння у складні життєві 

обставини, забезпечення відповідного 

реагування та надання допомоги з метою 

забезпечення права дитини на виховання в 

сім’ї 

2021 – 2026 

роки 

Відділи сільської ради: 

соціального захисту населення та 

охорони здоров’я;  освіти, молоді 

та спорту, «Центр соціальних 

послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради” 

Забезпечено надання допомоги з метою 

забезпечення права дитини на виховання 

в сім’ї 

22. Надання медичної допомоги алко- та нарко- 

залежним батькам, які опинилися у 

складних життєвих обставинах, за рахунок 

коштів місцевих бюджетів, медичного 

страхування, юридичних і фізичних осіб та з 

інших джерел 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Забезпечено надання допомоги з метою 

забезпечення права дитини на виховання 

в сім’ї 

Соціальні послуги 

23. Вжиття заходів до формування анкети 

спроможності територіальної громади та 

прийняття рішень з урахуванням отриманих 

даних щодо розвитку соціальної 

інфраструктури, соціальних, освітніх, 

медичних та інших послуг, спрямованих на 

задоволення потреб дітей та сімей з дітьми 

2021 – 2026 

роки 

Відділи сільської ради: 

соціального захисту населення та 

охорони здоров’я;  освіти, молоді 

та спорту, «Центр соціальних 

послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради», служба у 

справах дітей 

Анкети сформовано 

24. Визначення потреби громади у соціальних 

послугах для дітей та сімей з дітьми, 

зокрема  в умовах надзвичайного стану, 

надзвичайної ситуації та карантину 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Потреби визначено 

25. Забезпечення підготовки та внесення до 

плану (Програми) соціально-економічного 

розвитку громади заходів щодо дотримання 

захисту прав дитини та розвитку соціальних 

(зокрема базових) освітніх, медичних 

правових та інших послуг, спрямованих на 

задоволення потреб дітей та сімей із дітьми 

2021 – 2026 

роки 

Відділи сільської ради: 

соціального захисту населення та 

охорони здоров’я;  освіти, молоді 

та спорту, служба у справах дітей 

Заходи розроблено. Зміни внесено 



з метою запобігання розділення дітей із 

сім’ями, відповідно до потреб громади 

26. Проведення комплексної оцінки потреб у 

соціальних послугах у громаді  з ураху-

ванням методичних рекомендацій щодо 

створення інтегрованої системи надання 

соціальних  послуг у територіальних 

громадах  

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Оцінка проведена. Звіт за результатами 

оцінки розроблений. Потреби виявлені 

27. Розроблення перспективних планів розвитку 

системи соціальних послуг у  громаді 

2021 – 2020 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Плани розроблені, затверджені 

28. Створення і розвиток послуг раннього 

втручання відповідно до розробленого і 

затвердженого положення про центр 

раннього втручання 

2021 – 2026 

роки 

Відділи сільської ради: 

соціального захисту населення та 

охорони здоров’я;  освіти, молоді 

та спорту 

Потреби визначені, центри, відділення 

створені. Розроблено і затверджено 

Положення. Доступ до відповідних 

послуг забезпечений 

29. Створення та забезпечення функціонування 

в громаді  центру соціальних служб для 

сім’ї, дітей та молоді (центри соціальних 

служб), для проведення соціальної роботи  із 

сім’ями з дітьми, дітьми та особами, які 

належать до вразливих груп населення 

та/або перебувають у складних життєвих  

обставинах 

2021 – 2026 

роки 

«Центр соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради» 

Створення  центру соціальних служб у 

громаді, надання соціальних послуг 

сім’ям, дітям та молоді фахівцями із 

соціальної роботи, які пройшли 

відповідну підготовку 

30. Забезпечення центру соціальних 

служб/центрів надання соціальних послуг 

необхідною матеріально-технічною базою 

(зокрема приміщеннями, що відповідають 

санітарно-гігієнічним вимогам, вимогам 

пожежної безпеки) та кадровим 

потенціалом, що відповідає встановленим 

вимогам 

Починаючи 

з 1 січня 

2021 року 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Отримання комплексу соціальних послуг 

сім’ями з дітьми 

31. Надання комплексу  соціальних послуг, 

зокрема з надання притулку, кризового та 

екстреного втручання, консультування, 

сім’ям із дітьми, які перебувають у складних 

життєвих  обставинах 

2021-2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради, служба у справах 

дітей, неурядові організації (за  

згодою) 

Отримання комплексу соціальних послуг 

сім’ями з дітьми 



32. Створення і розвиток центрів соціальної 

підтримки дітей і сімей  

2021-2026 

роки  

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Створені центри соціальної підтримки 

дітей і сімей 

33.  Надання соціальної послуги 

консультування 

2021-2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Послуги консультування надаються 

34. Створення послуги денного догляду: 

до 2020 року – 20 відс.; 

до 2022 року – 25 відс.; 

до 2024 року – 35 відс.; 

до 2026 року – 50 відсотків 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Кожна дитина, яка потребує,  отримує 

послугу денного догляду 

35. Запровадження послуги тимчасового 

відпочинку (перепочинку) для батьків, які 

доглядають за дітьми з інвалідністю 

2021 – 2022 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

До 2022 року 25 відсотків батьків, які 

доглядають за дітьми  з інвалідністю (з 

комплексними обмеженнями 

можливостей), користуватимуться 

послугою тимчасового перепочинку 

36. Здійснення закупівлі соціальних послуг для 

дітей та сімей з дітьми у недержавних 

надавачів шляхом соціального замовлення, 

державно-приватного партнерства, 

конкурсів, соціальних проектів місцевих 

соціальних програм, публічних закупівель, 

відповідно до потреб громади 

До 2024 

року 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Механізм впроваджений. Можливість 

замовлення соціальних послуг у 

недержавних організацій створена 

37. Забезпечення гарантованого першого 

робочого місця для дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, а 

також осіб з їх числа 

2021-2026 

роки 

Перечинська районна філія 

Закарпатського обласного 

центру зайнятості (за згодою) 

Перше робоче місце гарантовано 

38.  Надання послуг  соціальної інтеграції та 

соціального супроводу під час 

працевлаштування та на  робочому місці 

дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування, а також особам з 

їх числа 

2021-2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Послуги надано 

Реабілітаційні послуги 

39. Створення послуги «соціальне таксі»  

 

2020 –2026 

роки 

Відділ соціального захисту насе-

лення та охорони здоров’я 

Особи з інвалідністю, які мають 

порушення опорно-рухового апарату, 



 

 

сільської ради, неурядові 

організації (за згодою)   

матимуть змогу отримати послугу з 

перевезення 

40. Створення майстерень трудової реабілітації 

для молодих людей з обмеженими 

можливостями: 

2021 рік – 1 

2022 рік – 1 

2023 рік – 1 

2024 рік – 1 

2025 рік – 1 

2020 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Молоді люди з обмеженими 

можливостями матимуть право на працю 

та трудову зайнятість 

ІІІ. Розвиток сімейних та інших форм альтернативного догляду для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування 

Специфічні цілі: 

створення системи якісних і ефективних форм альтернативного догляду; 
створення умов для забезпечення прав дитини-сироти, дитини, позбавленої батьківського піклування, на  проживання і виховання в сім’ї або в 

умовах, максимально наближених до сімейного середовища 

 
1. Створення до   2021  року  служби у справах 

дітей в громаді 

2021 – 2023 

роки 

Виконавчий комітет сільської 

ради  

 

Діти у кожній об’єднаній територіальній 

громаді матимуть право на захист 

законних інтересів 

2. Проведення навчальних заходів для 

надавачів соціальної послуги соціального 

супроводу сімей, в яких виховуються діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування 

2021 – 2026 

роки 

 

Комунальна установа «Центр 

соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради» 

Кількість підготовлених спеціалістів 

відповідно до отриманих запитів 

 

3. Пошук, підбір, направлення на навчання та 

підготовка  кандидатів в усиновителі, 

опікуни, піклувальники,  прийомні батьки, 

батьки-вихователі, патронатні вихователі, 

наставники 

2021 – 2026 

роки 

 

Служба у справах дітей  

сільської ради 

Розвиток альтернативних форм 

виховання дітей  

4. Забезпечення послугами соціального 

супроводу сімей, в яких виховуються діти-

сироти та діти, позбавлені батьківського 

піклування, згідно з  відповідним 

Державним стандартом   

2021 – 2026 

роки 

 

Комунальна установа «Центр 

соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради» 

Розвиток альтернативних форм 

виховання дітей  

5. Проведення навчань з метою підвищення 

виховного потенціалу прийомних батьків, 

2021– 2026 

роки 

Служба у справах дітей  

сільської ради 

Підвищення виховного  потенціалу 

прийомних батьків, батьків-вихователів, 



батьків-вихователів, патронатних 

вихователів.  
 патронатних вихова-телів  

6. Створення  та функціонування сімей  

патронатних вихователів у громаді 

відповідно дог  потреби 

2021 – 2026 

роки 

Служба у справах дітей 

 

Вирішення питання тимчасового 

влаштування дітей, які опинилися у 

складних життєвих обставинах  

7. Створення малих групових  будинків 2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Забезпечення влаштування дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського 

піклування, до форм, максимально 

наближених до сімейних 

8. Запровадження та розвиток  інноваційної 

соціальної послуги підтриманого 

проживання для осіб з інвалідністю (з 

розумовою відсталістю) 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Забезпечення осіб з інвалідністю 

послугою підтриманого проживання 

9. Забезпечення житлом дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, осіб 

з їх числа 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Буде вирішено питання забезпечення 

житлом дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа 

IV. Кадрове забезпечення реформування системи інституційного догляду та виховання дітей 

Специфічні цілі: 

організація підготовки та перепідготовки всіх суб’єктів, що мають повноваження і відповідальність в процесі реалізації районного плану 

заходів із реформування системи інституційного догляду та виховання дітей у Перечинському районі на 2019 – 2026 роки; 
забезпечення достатньої кількості фахівців, які здійснюють свою діяльність у сфері захисту прав дітей та надання їм послуг;  
забезпечення нових структур, служб, послуг якісними кадровими ресурсами;  
обслуговування та керування професійної реконверсії (перепідготовки) кадрового потенціалу зі сфери інституційного догляду та виховання 

дітей 
1. Створення та забезпечення функціонування 

системи соціальних послуг для дітей та 

сімей з дітьми в кожній громаді до 2026 

року. 

2021 – 2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради, неурядові 

організації (за згодою) 

Вирішення питання надання якісних 

послуг відповідно до потреб населення в 

кожній громаді 

2. Додаткове введення посад фахівців із 

соціальної роботи та соціальних менеджерів 

у структури та штати  центрів соціальних 

служб   у відповідності до потреб  

Із 2021року Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Вирішення питання надання якісних 

послуг відповідно до потреб сім’ям з 

дітьми та дітям, які опинилися у 

складних життєвих обставинах 

3. Введення посадових одиниць для кадрового 

забезпечення інклюзивно-ресурсних центрів 

(ІРЦ). Підготовка персоналу 

2021 – 2020 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту  

сільської ради 

 

Вирішення питання належного 

функціонування інклюзивно-ресурсних 

центрів 

4. Введення посади фахівця з інклюзивної 2021 рік Відділ освіти, молоді та спорту  У 100 відс. громад заснована посада 



освіти  сільської ради 

 

фахівця з інклюзивної освіти, фахівці 

пройшли навчання 

5. Підвищення кваліфікації працівників 

катамнестичного кабінету 

2021 рік Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Катамнестичні кабінети забезпечено 

кваліфікованими фахівцями 

6. Введення посадових одиниць для кадрового 

забезпечення центрів, відділень раннього 

втручання, підготовка персоналу 

2021-2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Відділення раннього втручання 

забезпечені кваліфікованими фахівцями 

7. Забезпечення персоналом центрів денного 

догляду. Підготовка персоналу. Створення 

центрів денного догляду, відділень денного 

догляду в інтернатних установах системи 

соціального захисту населення та існуючих 

реабілітаційних установах; забезпечення 

персоналом згідно з нормативами 

2021 рік 

 

 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

 

10 посад створено, 100 відс. фахівців 

пройшли навчання. Введено штатні 

одиниці згідно з нормативами 

8. Забезпечення персоналом послуги 

«Персональний асистент». Підготовка 

персоналу 

2021-2026 

роки 

Відділ освіти, молоді та спорту 

сільської ради 

22 посади створено, введено штатні 

одиниці згідно  з нормативами. 100 відс. 

фахівців пройшли навчання. 

9. Проведення навчань, семінарів, конфе-

ренцій, тренінгів та інших просвітницьких 

заходів для керівників та фахівців, які 

забезпечують реалізацію плану заходів із 

рефермування системи інституційного 

догляду та виховання дітей  

2021-2026 

роки 

Служба у справах дітей сільської 

ради,  неурядові організації (за 

згодою) 

Навчання, інші просвітницькі заходи 

проведені відповідно до потреб 

V. Трансформація установ інституційного догляду та виховання дітей 

Специфічні цілі: 

поступове зменшення кількості дітей в установах інституційного догляду та виховання  на 10 відс. щороку (починаючи з 2018 року); 
скорочення кількості закладів інституційного догляду та виховання дітей на 15 відс. щороку (починаючи з 2019 року);  
припинення до 2026 року діяльності всіх типів установ інституційного догляду та виховання дітей, у яких проживає понад 10 вихованців  

1. Проведення комплексної оцінки кожної 

дитини, яка перебуває на утриманні закладу 

інституційного догляду та виховання, 

розроблення індивідуальних планів 

реінтеграції дитини (відповідно до 

компетенції);здійснення заходів з 

підготовки дитини, яка перебувала у закладі 

2021-2024 

роки 

Відділи сільської ради: освіти, 

молоді та спорту; соціального 

захисту населення та охорони 

здоров’я 

 

Забезпечення  можливості влаштування 

дитини, враховуючи її інтереси 



інституційного догляду та виховання дітей, 

до проживання  у громаді (повернення до 

сім’ї, влаштування до сімейної форми 

виховання або до форм виховання з 

умовами, наближеними до сімейних, 

підготовка до самостійного життя або 

підтриманого проживання) 

2. Здійснення аналізу та планування 

перекваліфікації та застосування людських 

ресурсів кожного закладу інституційного 

догляду та виховання дітей 

2021 – 2024 

роки 

Відділи сільської ради: освіти, 

молоді та спорту; соціального 

захисту населення та охорони 

здоров’я; служба у справах дітей, 

неурядові організації (за згодою) 

Аналіз проведений. 

План використання людських ресурсів 

розроблений 

 

 

 

33. Здійснення аналізу та планування 

перерозподілу матеріальних ресурсів 

кожного закладу інституційного догляду та 

виховання дітей 

2021 – 2024 

роки 

Відділи сільської ради: освіти, 

молоді та спорту; соціального 

захисту населення та охорони 

здоров’я; служба у справах дітей, 

неурядові організації (за згодою) 

Аналіз проведений. 

План використання матеріальних 

ресурсів розроблений 

VІ. Інформаційно-просвітницька діяльність 

забезпечення поінформованості керівників і фахівців різних рівнів про процеси реформи; 

інформування громадськості та батьків про права дитини на сім’ю, на освіту в загальному середовищі і про обов’язки дорослих забезпечити 

реалізацію цих прав; 

просування значущості та необхідності розвитку альтернативних форм захисту дітей в ситуації ризику для забезпечення впровадження прав 

дітей та поліпшення добробуту дітей та їх сімей 

1. Проведення інформаційно-

просвітницьких кампаній, спрямованих 

на розвиток і популяризацію послуг 

патронатного вихователя 

2021-2026 

роки 

Служба у справах дітей  Підвищено рівень обізнаності населення 

щодо послуги патронату над дитиною 

2. Забезпечення інформування населення про 

перелік соціальних послуг для дітей та сімей 

із дітьми, їх зміст, порядок надання у формі, 

доступній у сприйнятті особами з будь-яким 

видом порушення здоров’я (зокрема 

створення розділу “Соціальної послуги” на 

офіційній веб-сторінці громади, постійне 

оновлення інформації 

2021-2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

 

Підвищено рівень обізнаності населення 

щодо послуги патронату над дитиною 



3. Розповсюдження інформаційних матеріалів 

про доступні послуги для дітей та сімей з 

дітьми через різні канали комунікації 

2021-2026 

роки 

Відділ соціального захисту 

населення та охорони здоров’я 

сільської ради 

Підвищено рівень обізнаності населення 

щодо послуги патронату над дитиною 

VІІ. Залучення ресурсів для виконання плану заходів 

Специфічні цілі: 

Гарантування стабільного і достатнього фінансування для виконання плану заходів; 

Забезпечення ефективності використання коштів, що спрямовуються на систему захисту, догляду та виховання дітей  

1. Здійснення аналізу та планування 

перерозподілу фінансових ресурсів кожного 

закладу інституційного догляду та 

виховання дітей для створення послуг 

нового типу 

2021-2024 

роки 

Відділи сільської ради: освіти, 

молоді та спорту; соціального 

захисту населення та охорони 

здоров’я; служба у справах дітей, 

комунальна установа «Центр 

соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради» 

Ефективність використання фінансових 

ресурсів 

  

 

 



 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
   

РІШЕННЯ 
 

15 червня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                      №  92 

 

Про внесення змін до рішень виконавчого 

комітету №14 від 26 січня 2021 року «Про 

Порядок проведення конкурсу на заміщення 

вакантних посад посадових осіб місцевого  

самоврядування Тур’є-Реметівської 

сільської ради» та № 05 від 15 грудня 2020 

року «Про покладання обов’язків із вчинення 

нотаріальних  дій,  реєстрації  місця 

проживання та зняття з реєстрації місця  

проживання, вчинення дій щодо ведення  

військового та погосподарського обліку 

у виконавчому комітеті сільської ради» 
 

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

«Про службу в органах місцевого самоврядування», Постанови Кабінету 

Міністрів України від 15.02.2002року №169 «Про затвердження Порядку 

проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців»,  

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

       1. Визнати таким, що втратив чинність п.1.2. та додаток №2 рішення 

виконавчого комітету №14 від 26 січня 2021 року «Про Порядок проведення 

конкурсу на заміщення вакантних посад посадових осіб місцевого 

самоврядування Тур’є-Реметівської сільської ради». 

2. Визнати таким, що втратив чинність п.1.2. рішення виконавчого 

комітету №05 від 15 грудня 2020 року «Про покладання обов’язків із вчинення 

нотаріальних  дій,  реєстрації  місця проживання та зняття з реєстрації місця 

проживання, вчинення дій щодо ведення військового та погосподарського 

обліку у виконавчому комітеті сільської ради». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

          

Від 15 червня 2021 року                Тур’ї  Ремети                                          № 93                                                

 

Про звіти опікуна недієздатних 

підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради 

 

 

Розглянувши звіти директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного 

інтернату Закарпатської обласної ради Ігнатижак О. Ю., опікуна недієздатних 

підопічних Чубріна Ігоря Федоровича та Гірич Михайла Олексійовича, які 

померли, про використання коштів цих недієздатних підопічних, на підставі 

статті 34 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради Ігнатижак О.Ю., опікуна недієздатного підопічного 

Чубріна Ігоря Федоровича, який помер, про використання коштів недієздатного 

підопічного за період квітень – травень 2021 року взяти до уваги (звіт додається). 

2. Звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради Ігнатижак О.Ю., опікуна недієздатного підопічного 

Гірич Михайла Олексійовича, який помер, про використання коштів 

недієздатного підопічного за період квітень – червень 2021 року взяти до уваги 

(звіт додається).  

 

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

 15 червня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                            № 94 

 

Про створення постійно діючої Комісії з 

питань бджільництва, попередження та 

фіксації масового отруєння бджіл на 

території Тур’є-Реметівської сільської  

ради 

 

Відповідно до Інструкції з профілактики та встановлення факту отруєння 

бджіл засобами захисту рослин, затвердженої Наказом Міністерства розвитку 

економіки, торгівлі та сільського господарства України від 19.02.2021 № 338 «Про 

деякі питання у сфері бджільництва», керуючись статтями 40, 59 Закону України 

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

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Затвердити склад постійно діючої Комісії з питань бджільництва, 

попередження та фіксації масового отруєння бджіл на території Тур’є-

Реметівської сільської ради (далі Комісія, згідно з  додатком). 

          2. Комісії у своїй роботі керуватись Інструкцією з профілактики та 

встановлення факту отруєння бджіл засобами захисту рослин, затвердженої 

Наказом Міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського господарства 

України від 19.02.2021 № 338 «Про деякі питання у сфері бджільництва». 

          3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 

                                                                                                               

 

 



                                                                                   Додаток                                                                            

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради       

від 15.06.2021р. № 94 

 

Склад 

постійно діючої Комісії з питань бджільництва, попередження та фіксації 

масового отруєння бджіл на території Тур’є–Реметівської сільської ради 
 

 

Голова комісії 

 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

Секретар комісії 

 

ЧОМОЛЯК  

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь-

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 

 

Члени комісії: 

 

БОНДАР 

Володимир Петрович 

- завідувач Тур’є-Реметівською 

дільничною лікарнею ветеринарної 

медицини (за згодою) 

 

ЛЕВИНЕЦЬ 

Віталій Ілліч 

 

- начальник  сектору превенції 

відділення поліції №1 Ужгородського 

РУП ГУНП в Закарпатській області 

майор поліції ( за згодою) 

 

староста 

відповідного населеного пункту 

- відповідно до місця розташування 

пасіки 

 

 
 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської 

ради 

                                                 

 

                                             Михайло БІГАН 
 

 

 

 



   

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

                                                             РІШЕННЯ                                    

 

15 червня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                    №  95 

                                       

Про внесення змін до рішення виконавчого  

комітету від 03 березня 2021 року № 25  

«Про комісію з питань захисту прав дитини» 

 

 Відповідно до статей 34, 38 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  законів України «Про охорону дитинства», «Про 

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування», «Про органи і служби у справах 

дітей та спеціальні установи для дітей», «Про освіту», «Про соціальні 

послуги», «Про основи соціального захисту бездомних осіб та безпритульних 

дітей», постанови Кабінету Міністрів України від 03.10.2018 № 800 «Деякі 

питання соціального захисту прав дітей, які перебувають у складних життєвих 

обставинах, у тому числі таких, що можуть загрожувати їх життю та 

здоров’ю», у зв’язку з необхідністю внесення змін, виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Склад комісії з питань захисту прав дитини , затверджений   додатком 

2  до  рішення  виконавчого комітету  від 03 березня 2021 року № 25   «Про 

комісію  питань захисту прав дитини» викласти в редакції, що додається.  

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА  

                                          

 

 

 

http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15
http://zakon.rada.gov.ua/laws/show/2342-15


 

                                                                             Додаток 

                                                                             до рішення виконавчого комітету 

                                                                             Тур’є-Реметівської сільської ради 

                                                                             від 15.06.2021 р.  № 95        

 

 

СКЛАД 

комісії з питань захисту прав дитини 

 

 

Голова комісії 

 

ДЕВІЦЬКА 

Надія Павлівна 

 сільський голова 

 

Заступник голови комісії 

 

Крупчинська 

Олександра Ярославівна 

перший заступник  сільського голови 

 

Секретар Комісії 

 

МУЛЕСА 

Мирослава Мирославівна 

головний спеціаліст служби у справах 

дітей сільської ради 

 

Члени комісії: 

 

АНДРУШЕК                                                       

Ганна Георгіївна  

соціальний працівник відділення 

натуральної та   грошової допомоги 

комунальної установи «Центр 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської 

сільської ради» 

 

МАЛИШКО 

Юрій Юрійович 

директор комунального некомерцій-

ного підприємства «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» 

Перечинської районної ради 

Закарпатської області (за згодою) 

 

МАШКАРИНЕЦЬ 

Надія Михайлівна 

 

головний спеціаліст відділу правової 

та кадрової роботи сільської ради 

МЕЛЬНИК 

Яна Миронівна 

інспектор сектору ювенальної 

превенції  Ужгородського районного 



управління Головного управління 

Національної поліції в Закарпатській 

області (за згодою) 

ПУЗАКУЛИЧ 

Оксана Іванівна 

 

начальник служби у справах дітей 

сільської ради 

СУВОРОВА 

Іванна Василівна 

директор Перечинської районної філії 

Закарпатського обласного центру 

зайнятості (за згодою) 

 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

 

начальник відділу освіти, молоді та 

спорту сільської ради 

ЦВІК 

Віктор Іванович 

начальник відділу соціального 

захисту та охорони здоров’я сільської 

ради 

 

 

  

 

 

 

  

Керуючий справами  (секретар)  

виконавчого комітету сільської 

ради                                                                                           Михайло БІГАН 

 

 

 

 

                  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

15 червня 2021 року                        Тур’ї  Ремети                                       № 96 

 

Про затвердження графіку проведення  

перевірок стану військового обліку та звірок 

на території  Тур’є-Реметівської  сільської  

ради у 2021 році 

 

 

У відповідності до Закону України «Про військовий обов’язок і військову 

службу», заслухавши доповідь провідного спеціаліста з питань ведення 

військового обліку та цивільного захисту Тур’є-Реметівської сільської ради, 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

  

1. Затвердити графік проведення перевірок стану військового обліку та 

звірок з облікових даних карток первинного обліку, будинковими книгами та 

картками реєстрації (додається). 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Надію Девіцьку. 

 

 

 

 

Сільський  голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА  

 

 

 

 

 

 



 

 

               ЗАТВЕРДЖЕНО 

               Рішенням виконавчого комітету 

               Тур’є-Реметівської сільської ради  

               від 15.06.2021 р.  № 96 
 

 

Графік 

проведення перевірок стану військового обліку та звірок  облікових даних 

карток первинного обліку, з будинковими  книгами та картками реєстрації 

у 2021 році. 

 

№№ 

ПП 

Найменування 

підприємства, 

установи, організації, 

населених пунктів та 

вулиць де 

проводиться 

перевірка          

(звірка) 

Терміни 

проведення  

Хто 

проводить 

звірку 

Відмітка 

про дату 

проведення 

1 ТОВ «Воєводино» 16.08.2021 Ю.Мадяр  

2 КУ „Т.Реметівський 

психневрологічний 

інтернат” 

17.08.2021 Ю.Мадяр  

 

с.Т.Ремети 

1 вулиця Центральна 01.07.2021 Ю.Мадяр  

2 вулиця Миру  02.07.2021 Ю.Мадяр  

3 вулиця Шумна 05.07.2021 Ю.Мадяр  

4 вулиця Центральна 06.07.2021 Ю.Мадяр  

5 вулиця Л.Українки 07.07.2021 Ю.Мадяр  

6 вулиця Садова 08.07.2021 Ю.Мадяр  

7 

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

вулиця І.Франка 

вулиця Сільвая 

вулиця Шевченка 

вулиця Гагаріна  

вулиця Визволення 

вулиця 8-го Березня  

вулиця Підгірна 

вулиця Кам’яна 

вулиця Ружа 

вулиця Радванка 

вулиця Зелена  

вулиця Мала  

вулиця Тканка 

вулиця Толстого 

09.07.2021 

12.07.2021 

13.07.2021 

14.07.2021 

15.07.2021 

16.07.2021 

19.07.2021 

20.07.2021 

22.07.2021 

23.07.2021 

26.07.2021 

27.07.2021 

29.07.2021 

30.07.2021 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

 



 

с.Вільшинки  02.11.2017 Ю.Мадяр 

1 Сільська рада 01.08.2021 Ю.Мадяр  

 

с.Турички, Липовець, Лікіцари, Лумшори 

1 

2 

вулиця Центральна  

вулиця Бокшая 

02.08.2021 

02.08.2021 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

 

3 вулиця Франка 02.08.2021 Ю.Мадяр  

4 пров.Грабовий  02.08.2021 Ю.Мадяр  

5 наб.Слов’янська 02.08.2021 Ю.Мадяр  

6 вулиця Конопляна 03.08.2021 Ю.Мадяр  

7 вулиця Лікіцарська 03.08.2021 Ю.Мадяр  

8 

9 

10 

11 

12 

13 

14 

15 

16 

17 

18 

19 

20 

21 

22 

23 

 

вулиця Полонинська 

вулиця Сковороди  

вулиця Сонячна 

вулиця Тиха 

вулиця Духновича 

вулиця Липовецька 

вулиця Солов’їна 

вулиця Шевченка 

вулиця Болотинська 

вулиця Задунайська 

вулиця Камяна  

вулиця Л.Українки 

вулиця Лісова 

вулиця Лугова 

вулиця Приозерна 

вулиця Садова 

03.08.2021  

03.08.2021  

03.08.2021  

03.08.2021  

04.08.2021  

04.08.2021  

04.08.2021  

04.08.2021  

05.08.2021  

05.08.2021  

05.08.2021  

05.08.2021  

05.08.2021  

05.08.2021  

05.08.2021  

05.08.2021  

 

с.Туриця 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

 

1 вулиця Шевченка 06.08.2021 Ю.Мадяр 

2 вулиця Центральна 06.08.2021 Ю.Мадяр 

3 вулиця Мала  06.08.2021 Ю.Мадяр 

4 вулиця Садова 06.08.2021 Ю.Мадяр 

5 вулиця Зарічна 06.08.2021 Ю.Мадяр 

    

   

с.Т.Бистра 

 

 

1 вулиця Шевченка 09.08.2021 Ю.Мадяр 

2 вулиця І.Франка 09.08.2021 Ю.Мадяр 

3 вулиця Духновича  09.08.2021 Ю.Мадяр 

4 вулиця Борканюка 09.08.2021 Ю.Мадяр 

5 вулиця Турянська 09.08.2021 Ю.Мадяр 

6 вулиця Миру 09.08.2021 Ю.Мадяр 

7 

8 

вулиця Молодіжна 

вулиця Першотравнева 

09.08.2021 

09.08.2021 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 



9 

10 

11 

вулиця Перемоги 

вулиця Садова 

вулиця Свалявка 

 

09.08.2021 

09.08.2021 

09.08.2021 

 

с.Т.Поляна, П.Гута           

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

1 вулиця Центральна 10.08.2021 Ю.Мадяр 

2 вулиця Шевченка 10.08.2021 Ю.Мадяр 

3 вулиця Зелена  10.08.2021 Ю.Мадяр 

4 вулиця Гагаріна 10.08.2021 Ю.Мадяр 

    

    

  с.Т.Пасіка, с.Раково, с.Завбуч  

1 вулиця Воєводино 11.08.2021 Ю.Мадяр 

2 вулиця Борканюка 11.08.2021 Ю.Мадяр 

3 вулиця Турянська 11.08.2021 Ю.Мадяр 

4 вулиця Партизанська 11.08.2021 Ю.Мадяр 

5 вулиця Духновича 11.08.2021 Ю.Мадяр 

6 

7 

8 

9 

10 

11 

вулиця Гагаріна 

вулиця Вакарова 

вулиця Шевченка 

вулиця Миру 

вулиця Центральна 

Завбуч 

11.08.2021 

12.08.2021 

12.08.2021 

12.08.2021 

12.08.2021 

13.08.2021 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

Ю.Мадяр 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 
     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 
   

РІШЕННЯ 
 

15 червня 2021 року                            Тур’ї  Ремети                                         №  97 
 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  
 

Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Мориляк Марії Іванівни, 

**** р. н., мешканки  с. Тур’я Бистра, вул. ****, буд. № ** з 29.04.1979 р., 

громадянки Петрішка Лідії Олександрівни, **** р. н., мешканки  с. Тур’я Бистра, 

вул. ****, буд. № ** з 11.06.1986 р., щодо надання їй статусу особи, що проживає 

в населеному пункті, якому надано статус гірського, керуючись статтею 5 Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні», статтями 51, 52 

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

Тур’є-Реметівської сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Надати  громадянці Мориляк Марії Іванівні, **** р. н., мешканці с. Тур’я 

Бистра, вул. ****, буд. № **, яка зареєстрована в с. Тур’я Бистра, вул.  ****, буд. 

№ ** з 29.04.1979 р., статус особи, яка проживає в населеному пункті (с. Тур’я 

Бистра), якому надано статус гірського, відповідно до Закону України «Про 

статус гірських населених пунктів в Україні». 

  1.1. У разі зміни місця проживання громадянки Мориляк Марії Іванівни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

2. Надати   громадянці    Петрішка  Лідії  Олександрівні, **** р. н.,  мешканці  

с. Тур’я Бистра,  вул. ****,  буд. № **,  яка зареєстрована  в с. Тур’я Бистра,   вул.  

****, буд. № ** з 11.06.1986 р., статус особи, яка проживає в населеному пункті   

(с. Тур’я Бистра),  якому надано статус гірського відповідно до Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

   2.1. У разі зміни місця проживання громадянки Петрішка Лідії 

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

статус гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

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

Бистра, Свалявка Івана Кметича. 

 

 

Сільський голова                                                               Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

          

15 червня 2021 року                        Тур’ї  Ремети                                           № 98                                                

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Ходанич Іванни Іванівни, 

**** р. н., мешканки  с. Вільшинки, буд. № *** з 16.12.2004 р., щодо  надання її 

дочці, громадянці Ходанич Юлії Василівні, **** р. н., мешканки с. Вільшинки,  

буд. № ** статусу особи, що проживає в населеному пункті, якому надано статус 

гірського, керуючись статтею 5 Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні», статтями 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати  громадянці Ходанич Юлії Василівні **** р. н., мешканці  с. Віль-

шинки, буд. № **, яка зареєстрована в с. Вільшинки, буд. № **  з 05.09.2009 року 

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

статус гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні». 

  1.1. У разі зміни місця проживання громадянки Ходанич Юлії Василівни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту села 

Вільшинки Івана Цубину. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

15 червня 2021 року                           Тур’ї  Ремети                                     №  99 

 

Про впорядкування та  

присвоєння поштової адреси 

об’єкту нерухомого майна 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянина Козака Василя 

Миколайовича щодо впорядкування та присвоєння нової поштової адреси об’єкту 

нерухомого майна, яке є у його приватній власності, керуючись Тимчасовим 

порядком реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва  та  об’єктам  нерухомого майна,  на підставі підпункту 10 пункту б) 

частини 1 статті 30 та статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти нову поштову адресу об’єкту нерухомого майна – плиточний 

цех, механічна майстерня, склад – столярна майстерня, побутовий корпус (сауна, 

клуб), які згідно свідоцтва про право власності (СЕРІЯ **** №**** від **** року) 

є у приватній власності Козака Василя Миколайовича: Україна, Закарпатська 

область, Ужгородський (Перечинський) р-н, с. Тур’я Пасіка, вул. ****, **.  

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

Пасіка, Раково, Завбуч Юрія Шикулу.  

 

 

 
 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

15 червня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                         №  100 

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянки Готри Галини Іванівни 

щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту будівництва на 

земельній ділянці, яка є у її приватній власності, керуючись Тимчасовим 

порядком реалізації експериментального проєкту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва  та  об’єктам  нерухомого майна,  на підставі підпункту 10 пункту б) 

частини 1 статті 30 та статті 37 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на  земельній ділянці 

площею 0,1478 га  (кадастровий номер 2123283001:01:003:0037), поштову адресу: 

Україна, Закарпатська область, Ужгородський (Перечинський) район, село 

Порошково, вулиця ****, буд. **. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту сіл 

Порошково, Мокра, Маюрки  Йосипа Цвіка. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 
 
 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                             РІШЕННЯ                                      
          

15 червня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                    №  101  

 

Про надання дозволу на виготовлення 

містобудівних умов та обмежень  

 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності», керуючись підпунктом 9 пункту а), частини 1 статті 31 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», на виконання повноважень 

у галузі будівництва, розглянувши заяву гр. Урсти Ольги Семенівни, 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дати дозвіл гр. Урсті Ользі Семенівні на виготовлення містобудівних 

умов і обмежень на реконструкцію власного житлового будинку під 

комерційну діяльність за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. ****, №**  

(кадастровий номер земельної ділянки 2123286300:03:002: 0053). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

Тур’є-Реметівського сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Володимира Короля.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

15 червня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                        №  102 

 

Про погодження графіку 

роботи магазину «Ваш Дім» 

у с. Порошково 

 

      Розглянувши заяву підприємця Шабуніна Євгена Євгеновича щодо 

погодження графіку роботи магазину «Ваш Дім», на виконання статті 30 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

      1. Погодити графік роботи магазину «Ваш Дім», який знаходиться за 

адресою с. Порошково, вул. Центральна, 84: 

  

 

Дні тижня 

 

Режим роботи 

 

Обідня перерва 

Понеділок – п’ятниця 

 

з 09.00 до 18.00 години з 13.00 до 14.00 години 

Субота з 09.00 до 17.00 години з 13.00 до 14.00 години 

Неділя вихідний день 

 

      2. Довести погоджений графік роботи до відома керівника магазину.  

      3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту сіл 

Порошково, Маюрки, Мокра Йосипа Цвіка.  

 

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

15 червня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                         №  103 

 

Про надання матеріальної  

допомоги на поховання 

 

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

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

Міністрів України «Про затвердження порядку надання допомоги на 

поховання  деяких  категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

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

найменш захищених верств населення Тур’є-Реметівської територіальної 

громади  на 2021 рік, розглянувши заяви Теслович Андріани Іванівни, 

жительки с.Раково, Короля Івана Івановича, жителя  с.Тур’ї Ремети, Тирпака 

Артура Михайловича, жителя с.Тур’я Пасіка Белей Олесі Борисівні, 

жительки с.Тур’я Ремета, щодо надання допомоги на поховання, на 

виконання повноважень у сфері соціального захисту населення, виконавчий 

комітет  Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати допомогу на поховання  у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень  

Теслович Андріані Іванівні, жительці с.Раково, вул. ****, **, яка здійснила 

поховання свого батька Стегура Івана Івановича, який помер **** року 

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

отримував допомогу по безробіттю та не був отримувачем пенсії за 

віком/інвалідністю.  

2. Надати допомогу на поховання  у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень  

Королю Івану Івановичу, жителю  с.Тур’ї  Ремети, вул. ****, **, який 

здійснив поховання своєї сестри Марухнич Марини Іванівни, яка померла 

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

працювала, не отримувала допомогу по безробіттю та не була отримувачем 

пенсії за віком/інвалідністю.  

3. Надати допомогу на поховання  у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень, 

Тирпаку Артуру Михайловичу, жителю  с.Тур’я  Пасіка, вул. ****, **, який 

здійснив поховання свого дядька Терпака Еміла Михайловича, який помер 

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



працював, не отримував  допомогу по безробіттю  та не був отримувачем 

пенсії за віком (інвалідністю).  

4. Надати допомогу на поховання  у розмірі 2000 (дві тисячі) гривень  

Белей Олесі Борисівні, жительці с.Тур’я Ремета, вул. ****, **, яка здійснила 

поховання свого батька Белей Бориса Борисовича, який помер **** року 

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

отримував допомогу по безробіттю та не був отримувачем пенсії за 

віком/інвалідністю.  

5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської 

ради  профінансувати названі видатки у порядку передбаченому Програмою 

соціального захисту найменш захищених верств населення Тур’є-

Реметівської територіальної громади  на 2021 рік. 

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на начальника 

відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності – головного 

бухгалтера Марію Коряк. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 
                                                                                                                     

  
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

                                           ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

15 червня 2021 року                    Тур’ї  Ремети                                       № 104                                                

 

Про  затвердження   Висновку органу 

опіки та піклування про доцільність 

призначення опікуна   

 

Відповідно до пункту 4 делегованих повноважень статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 55, 56, 

60, 62, 63, 67 Цивільною кодексу України, Правил опіки та піклування, 

затверджених Наказом Державного комітету України у справах молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131 /88, 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

                                            ВИРІШИВ: 
 

        1. Затвердити Висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської 

сільської  ради Ужгородського району про доцільність призначення директора 

Комунальної Установи «Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату» 

Закарпатської обласної ради опікуном, над підопічним Комунальної установи 

«Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату» Горкавчука Василя 

Михайловича, **** року народження,  що додається. 

        2. Органу опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради надати суду висновок щодо доцільності призначення директора 

Комунальної Установи «Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату»  

Закарпатської обласної ради опікуном підопічного Горкавчука Василя 

Михайловича, **** року народження, в разі визнання його Перечинським 

районним судом Закарпатської області недієздатним. 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови  Олександру Крупчинську. 

 

 

 

 Сільський голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 
                                                                                                                     

  
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

                                           ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                  

          

15 червня 2021 року                    Тур’ї  Ремети                                          № 105                                                

 

Про  затвердження   Висновку органу 

опіки та піклування про доцільність 

призначення опікуна   

 

Відповідно до пункту 4 делегованих повноважень статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 55, 56, 

60, 62, 63, 67 Цивільною кодексу України, Правил опіки та піклування, 

затверджених Наказом Державного комітету України у справах молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131 /88, 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

                                            ВИРІШИВ: 
 

                1. Затвердити Висновок органу опіки та піклування Тур’є-

Реметівської сільської  ради Ужгородського району про доцільність 

призначення директора Комунальної Установи «Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату» Закарпатської обласної ради опікуном, над 

підопічним Комунальної установи «Тур’я-Реметівського психоневрологічного 

інтернату» Джугана Володимира Івановича, **** року народження, що 

додається. 

        2. Органу опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради надати суду висновок щодо доцільності призначення директора 

Комунальної Установи «Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату»  

Закарпатської обласної ради опікуном підопічного Джугана Володимира 

Івановича, **** року народження, в разі визнання його Перечинським 

районним судом Закарпатської області недієздатним. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 Сільський голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 

 



 
                                                                                                                     

  
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

                                           ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

15 червня 2021 року                    Тур’ї  Ремети                                       № 106                                                

 

Про  затвердження   Висновку органу 

опіки та піклування про доцільність 

призначення опікуна   

 

Відповідно до пункту 4 делегованих повноважень статті 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», керуючись статтями 55, 56, 

60, 62, 63, 67 Цивільною кодексу України, Правил опіки та піклування, 

затверджених Наказом Державного комітету України у справах молоді, 

Міністерства освіти України, Міністерства здоров’я України, Міністерства 

праці та соціальної політики України від 26.05.1999 року № 34/166/131 /88, 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

        1. Затвердити Висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської 

сільської  ради Ужгородського району про доцільність призначення директора 

Комунальної Установи «Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату» 

Закарпатської обласної ради опікуном, над підопічним Комунальної установи 

«Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату» Фалтичко Аркадія 

Якубовича, **** року народження,  що додається. 

       2. Органу опіки та піклування виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради надати суду висновок щодо доцільності призначення директора 

Комунальної Установи «Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату»  

Закарпатської обласної ради опікуном підопічного Фалтичко Аркадія 

Якубовича, **** року народження, в разі визнання його Перечинським 

районним судом Закарпатської області недієздатним. 

       3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 Сільський голова                                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

Від 15 червня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                       № 107                                                

 

 

Про надання пільгового  

кредиту  

 

 

 Розглянувши заяви гр. Симочко Мирослава Юрійовича, жителя села 

Тур’ї Ремети, вулиця ****, №**, на підставі статті 31 Закону України «Про 

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

сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної 

сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту жителю села Тур’ї 

Ремети, вулиця ****, №**, Симочко Мирославу Юрійовичу в сумі 100000 

грн. (сто тисяч гривень) для облаштування водопостачання та водовідведення 

власного будинку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

Від 15 червня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                       № 108                                               

 

Про надання дозволу на проведення 

урочистостей та концерту пам’яті 

І.І. Пастеляка та М.І. Ролі 

 

 З нагоди проведення урочистостей по встановлення на будинку 

сільського клубу с. Тур’ї Ремети пам’ятних меморіальних дошок І.І. 

Пастеляка та М.І. Ролі та концерту їх пам’яті на території сільського клубу за 

адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Радванка, 85, на підставі статті 40 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської 

сільської ради на проведення 04.07.2021 р. з 16.00 по 20.00 год. урочистостей 

по встановлення на будинку сільського клубу с. Тур’ї Ремети пам’ятних 

меморіальних дошок І.І. Пастеляка та М.І. Ролі та концерту їх пам’яті на 

території сільського клубу за адресою с. Тур’ї Ремети, вул. Радванка, 85. 

2. Відділу культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради 

забезпечити сценічне обладнання (звукоапаратуру) для проведення даного 

заходу. 

3. Відповідальність за організацію та безпеку проведення цих 

урочистостей та концерту покласти на керівника зразкового аматорського 

ансамблю танцю «Турянська долина», депутата Тур’є-Реметівської сільської 

ради Едуарда Воронича.  

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

Сільський голова                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 

 


