
   

 

                               

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ                                             

 

22 грудня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                       № 196    

 

Про проекти Програм  

 

Відповідно до статей 27, 28, 32, 34 Закону України «Про місцеве 

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

ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Схвалити та подати на розгляд чергової сесії сільської ради наступні 

програми: 

- Програму соціально-економічного розвитку Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2022 рік (додаток №1); 

         - Програму розвитку культури Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки (додаток №2); 

 - Програму розвитку туризму на території Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (додаток №3); 

 - Програму про надання соціальних гарантій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги на 2022 рік (додаток №4); 

 - Програму соціального захисту найменш захищених верств населення 

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік (додаток №5); 

- Програму відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських 

засобів безоплатно і на пільгових умовах та придбання товарів медичного 

призначення на 2022 рік (додаток №6); 

        2. Контроль за виконанням даного рішення покласти на виконавчий 

комітет сільської ради. 

 

 

 

Сільський   голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА    

 

 
 

 



Додаток № 1  

до рішення виконкому  

№ 196  від 22.12.2021 р. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

П Р О Г Р А М А 

 

соціально-економічного розвитку 

 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
с. Тур’ї Ремети 2021 

 

 

 

 

 

 



 

ПАСПОРТ 

 

 

Назва програми Програма соціально-економічного розвитку Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2022 рік 

Підстава для розробки 

Програми 

 

Закон України «Про державне прогнозування та 

розроблення програм економічного і соціального 

розвитку України», Закон України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» 

Дата затвердження 

Програми 

Грудень 2021 року 

 

Замовник Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Головний розробник 

Програми 

Виконавчий комітет сільської ради 

Відповідальні за виконання 

програмних показників 

Структурні підрозділи виконкому сільської ради 

Мета Програми Створення успішної, конкурентоспроможної Тур’є-

Реметівської сільської ради, забезпечення умов для 

економічного зростання, удосконалення механізмів 

управління розвитком на засадах ефективності, 

відкритості, прозорості, боротьби з корупцією та 

посилення довіри мешканців до органів влади, 

покращення стандартів життя та зростання добро-

буту населення, забезпечення належного функці-

онування транспортної та комунальної інфра-

структури, позитивних структурних зрушень в усіх 

сферах суспільного життя, що сприятиме факторам 

економічного росту громади, підвищенню 

соціальних стандартів і рівня життя мешканців 

Завдання Програми Основне завдання реалізації Програми – підвищен-

ня добробуту населення, вирішення соціальних та 

соціально-економічних проблем мешканців грома-

ди, досягнення економічного зростання на основі 

власного потенціалу, посилення інвестиційної та 

інноваційної активності, забезпечення належного 

функціонування транспортної та комунальної 

інфраструктури громади. 

Програма визначає такі довгострокові пріоритети: 

- Конкурентоспроможна економіка громади; 

- Підвищення комфортності життя мешканців 

громади; 

- Створення умов для високої якості життя 

Термін реалізації Програми 2022 рік 



Основні джерела 

фінансування заходів 

Програми   

 

- місцевий бюджет; 

- державний бюджет; 

- власні кошти підприємств; 

- інші джерела 

Система організації 

контролю за виконанням 

Програми 

Контроль за виконанням завдань Програми 

здійснюють: 

- сільська рада та виконавчий комітет сільської 

ради; 

- постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва. 
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В с т у п 

 

Програма соціально-економічного розвитку Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2022 рік (надалі – Громада, Програма) підготовлена на основі 

пріоритетних завдань розвитку Тур’є-Реметівської об’єднаної територіальної 

громади, пов’язаних з реформою місцевого самоврядування та змінами в 

територіальній організації з врахуванням основних показників соціально-

економічного розвитку громади в 2021році, результатів аналізу проблем та 

першочергових потреб громадян, які проживають на території Тур’є-

Реметівської сільської ради. 

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної політики 

розвитку Громади на 2022 рік, спрямовані на розвиток сіл громади – роботи з 

благоустрою, виконання будівельних та ремонтних робіт на об’єктах 

комунальної, державної, приватної та інших форм власності, поповнення 

дохідної частини бюджету, з метою формування якісного та безпечного 

середовища життєдіяльності населення сіл Тур’ї Ремети, Порошково, Тур’я 

Пасіка, Раково, Завбуч, Туриця, Вільшинки, Турички, Лікіцари, Липовець, 

Лумшори, Тур’я Поляна, Полянська Гута, Тур’я Бистра, Свальвка, Мокра, 

Маюрки. 

Заходи Програми фінансуються за рахунок коштів місцевого бюджету, 

субвенцій з державного бюджету, коштів підприємств та інвесторів та інших 

джерел незаборонених чинним законодавством. 

Програму розроблено відповідно до вимог Закону України «Про державне 

прогнозування та розроблення програм економічного і соціального розвитку 

України», Програму узгоджено з Регіональною стратегією розвитку 

Закарпатської області на період 2021-2027 років. 

Результати реалізації Програми прогнозовані з урахуванням загальної 

економічної ситуації, що склалася в країні, області та районі і значною мірою 

визначатимуться заходами підтримки розвитку території з боку центральних 

органів державної влади, обласної державної адміністрації, обласної ради, 

узгодженістю дій місцевих органів влади та місцевого самоврядування, 

суб’єктів господарювання різних форм власності. 

У процесі виконання Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до 

Програми затверджуються сесією Тур’є-Реметівської сільської ради за 

поданням сільського голови або відповідних постійних депутатських комісій. 

До Програми додається: Перелік інвестиційних проектів, які передбачається 

реалізувати у 2022 році Тур’є-Реметівською сільською радою. 

 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

Розділ І. Соціально-економічна характеристика Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

Тур’є-Реметівська об’єднана територіальна громада утворена 12 червня 

2020 року згідно розпорядження Кабінету Міністрів України від 12 червня 2020 

року № 712-р «Про визначення адміністративних центрів та затвердження 

територій територіальних громад Закарпатської області» шляхом об’єднання 

Тур’є-Реметівської, Вільшинківської, Порошківської, Тур’є-Бистрянської, 

Тур’я-Пасіцької, Тур’є-Полянської, Туричківської та Турицької сільських рад 

Перечинського району. Адміністративний центр – село Тур’ї Ремети.  

У складі громади 17 сіл: Тур’ї Ремети, Вільшинки, Порошково, Маюрки, 

Мокра, Тур’я Бистра, Свалявка, Тур’я Пасіка, Завбуч, Раково, Тур’я Поляна, 

Полянська Гута, Турички, Липовець, Лікіцари, Лумшори та Туриця. 

 

 
 

Малюнок -1 Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

Територія громади займає площу 19241,40 га  

 

Чисельність наявного населення станом на 01 січня 2021 року (згідно 

статистичних даних) становить – 16107 осіб. 

 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-centriv-ta-zatverdzhennya-teritorij-teritorialnih-gromad-zakarpatskoyi-oblasti-i120620-712
https://www.kmu.gov.ua/npas/pro-viznachennya-administrativnih-centriv-ta-zatverdzhennya-teritorij-teritorialnih-gromad-zakarpatskoyi-oblasti-i120620-712
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%94-%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%94-%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D1%96%D0%B2%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%81%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D1%80%D0%B0%D0%B4%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%97_%D0%A0%D0%B5%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%88%D0%B8%D0%BD%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D1%80%D0%BE%D1%88%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%B0%D1%8E%D1%80%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BA%D1%80%D0%B0_(%D0%A3%D0%BA%D1%80%D0%B0%D1%97%D0%BD%D0%B0)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%8F_%D0%91%D0%B8%D1%81%D1%82%D1%80%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%B2%D0%B0%D0%BB%D1%8F%D0%B2%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%8F_%D0%9F%D0%B0%D1%81%D1%96%D0%BA%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%97%D0%B0%D0%B2%D0%B1%D1%83%D1%87
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A0%D0%B0%D0%BA%D0%BE%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%27%D1%8F_%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%8F%D0%BD%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B0_%D0%93%D1%83%D1%82%D0%B0
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%87%D0%BA%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D0%B8%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D0%B5%D1%86%D1%8C_(%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD)
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%96%D0%BA%D1%96%D1%86%D0%B0%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9B%D1%83%D0%BC%D1%88%D0%BE%D1%80%D0%B8
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D1%83%D1%80%D0%B8%D1%86%D1%8F


Територія громади згідно з адміністративно-територіальним устроєм 

України входить до складу Закарпатської області. 

 

Гідрографічна мережа громади представлена річками Тур’я, Туричка, 

Шипот, Звур. 

Площа земель сільськогосподарського призначення складає 10590,4715 

га, в тому числі: 

- ріллі 2740,4287 га; 

Землі з багаторічними насадженнями – 73,548 га; 

Землі лісогосподарського призначення – 28680,4842 га, в тому числі: 

- ліси 27136,776 га; 

- чагарники 1543,7082 га. 

Забудовані землі 877,5072 га. 

Землі промисловості, транспорту, зв’язку, енергетики , оборони – 130,7531 га. 

Заповідні землі – 5968,02 га. 

Землі водного фонду – 207,3280 га. 

Землі історико-культурного призначення – 0,06 га.   
 

Археологічні пам’ятки: 

1. с. Лумшори, плато, що опускається до турбази. Стоянка палеоліту. 

2. с. Лумшори, над кар’єром. Стоянка палеоліту. 
 

Об’єкти природно-заповідного фонду: 

1. Орнітологічний Державний заказник «Соколові скелі» у басейні річки 

Шипот с. Тур’я Поляна (площа 606 га); 

2. Зоологічний заказник «Шипіт» у лісовому масиві у басейні річки Звур с. 

Тур’я Поляна (площа 2163 га) 

3. Державне заповідне урочище «Розтоки» з насадженнями Дугласової ялиці 

в с. Тур’ї Ремети (площа 430 га). 

4. Державний гідрологічний пам’ятник-водоспад «Шипот», потік Воєводин 

у с. Тур’я Поляна (площа 0,7 га). 

5. Водопади в с. Лумшори (площа 1,4 га). 
 

Природні ресурси (корисні копалини, мінеральні води): 

1. с. Тур’я Пасіка  –  Долинське родовище корисних копалин (андезито-

дацитів, ліпаритів); 

2. с. Вільшинки – ртуть; 

3. с. Лумшори – гідрокарбонатно-хлоридно-кальцієво-натрієва мінеральна 

вода. 

4.  с. Лумшори – гідрокарбонатно-натрієва мінеральна вода. 

5. с. Турички – гідрокарбонатно-натрієва мінеральна вода. 
 

Дерев’яні храми 

1. У селі Лікіцари знаходиться унікальна дерев’яна церква св. Василя 

Великого збудована з ялини в XVII ст., у 1748 р. перебудовано. Зруби вкрили 



двосхилим дахом. Піддашшя і дах мають профільований карниз із цільного 

бруса. Над бабинцем – невисока квадратна башта з бароковим завершенням.  
 

Тур’є-Реметівська сільська рада, розташована за 33 км від обласного центру, 

за 11 км від ділянки траси Львів-Самбір-Ужгород (Н-13) та від залізничної 

станції м. Перечин, в долині двох річок Тур’ї та Турички.  
 

У складі Тур’є-Реметівської сільської ради  працює Комунальна установа 

Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради, в якій 

функціонує два відділення: відділення соціальної допомоги вдома та відділення 

натуральної та грошової допомоги.  
 

Освітні заклади та заклади культури 

 

На території Тур’є-Реметівської сільської ради функціонує дев’ять закладів 

дошкільної освіти та дошкільний підрозділ Вільшинківської гімназії, у яких 

здобувають дошкільну освіту 436 дітей (33,0 % від загальної кількості дітей 

дошкільного віку). Для надання населенню якісних освітніх послуг у громаді 

функціонують 12 закладів загальної середньої освіти, із них: 3 заклади 

загальної середньої освіти (один з яких – Тур’є-Реметівський заклад загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів має статус опорного), в яких навчається 2037 

учнів; 7 гімназій, в яких навчається 754 учнів; 2 початкові школи (одна з яких – 

Липовецька початкова школа – є філією опорного закладу освіти), в яких 

навчаються 13 учнів.  

В громаді діє комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради», який включає в себе 10 бібліотек-філій, а саме: с. Полянська 

Гута, с. Тур’я Поляна, с. Тур’я Бистра, с. Порошково, с. Мокра, с. Тур’я Пасіка, 

с. Раково, с. Тур’ї Ремети, с. Туриця, с. Турички, с. Вільшинки. Культурні 

послуги населенню надають 12 сільських клубів, 1 сільський будинок культури 

та Комунальний заклад «Тур’є-Реметівська  школа мистецтв».  
 

Медичні заклади 

 

На території громади функціонують такі медичні заклади: комунальне 

некомерційне підприємство «Перечинський ЦПМСД Ужгородської районної 

ради» в структуру якого входять шість амбулаторій загальної практики-

сімейної медицини в селах Тур’ї Ремети, Порошково, Тур’я Поляна, Тур’я 

Бистра, Тур’я Пасіка, Турички три фельдшерсько-акушерські пункти у селах 

Вільшинки, Туриця, Раково та три медичні пункти тимчасового базування в 

селах Свалявка, Маюрки і Липовець.  
 

Адміністративні заклади 

 

Відповідно до Закону України «Про адміністративні послуги» з 05 січня 

2021 року в  Тур’є-Реметівській сільській раді  функціонує відділ виконавчого  



комітету «Центр надання адміністративних послуг», який  забезпечує надання 

адміністративних послуг через адміністратора шляхом взаємодії із суб’єктами 

надання адміністративних послуг та безпосередньо державним реєстратором  та 

спеціалістом. При створенні ЦНАПу першочергова увага приділялася на 

створення єдиного місця, де всі громадяни громади можуть отримати широкий 

спектр адміністративних послуг у комфортних умовах. Відділ розташований у 

будівлі, яка побудована завдяки проєкту «Створення сучасної та прозорої 

системи надання адміністративних послуг через будівництво сучасного ЦНАП 

в с. Тур’ї Ремети». Загальна кошторисна вартість даного проєкту 5 594,254 тис. 

грн. 
 

На території Тур’є-Реметівської сільської ради розташовані туристичний 

комплекс «Воєводино», турбаза «Лумшори», мисливська садиба «Шипот», 

функціонує 111 підприємств торгівлі, з них 8 закладів громадського харчування 

(кафе, ресторани), 3 аптечні пункти. 
 

На території громади, зареєстровано 166 фізичних осіб підприємців, 21 

малих підприємств, середньооблікова чисельність на них – 30 чоловік.  

Найбільші бюджетоутворюючі суб’єкти підприємницької діяльності: ФОП 

Мкртумян Армен, ФОП Масляник Ю.І., ФОП Лоскій І.І.  
 

Сільський бюджет 

 

Загальний обсяг доходів загального фонду бюджету Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади (включаючи міжбюджетні трансферти ) за 11 

місяців 2021 поточного року склав 127 264,8 тис. грн. або 101,38 % до планових 

призначень з урахуванням змін звітного періоду. 

Доходи спеціального фонду сільського бюджету з урахуванням 

міжбюджетних трансфертів з державного бюджету склали 1 954,5 тис. грн., 

відсоток виконання – 151,54 %. 

За січень – листопад  2021 року до загального фонду бюджету сільської 

ради надійшло доходів без врахування міжбюджетних трансфертів – 26 309,3 

тис. грн. при планових призначеннях на вказаний період 24 265,3 тис. грн., що 

становить 108,42 % . 

Основним бюджетоутворюючим джерелом доходів сільського бюджету 

залишається податок на доходи фізичних осіб, питома вага якого в загальних 

надходженнях бюджету громади становить 61,7 % та за звітний період 

надійшло 16 221,3 тис. грн.  

Податку на майно надійшло 3 128,3 тис. грн., відсоток виконання становить 

108,14%. Із загальної суми податку питома вага плати за землю юридичних та 

фізичних осіб складає 50,2 % та надійшло її до бюджету громади 1570,7 тис. 

грн.; орендна плата з юридичних та фізичних осіб складає 18,9 % та надійшло її 

до бюджету 589,9 тис. грн. 

Єдиного податку надійшло 4 402,0 тис. грн., що становить 121,1 % до 

уточнених планових призначень звітного періоду . 



Акцизного податку надійшло 822,2 тис. грн., що становить 116,98 % . 

Рентна плата за використання лісових ресурсів місцевого значення, якої за 

звітний період надійшло 977,8 тис. грн., що становить 143,59 % до уточнених 

планових призначень звітного періоду. 

Плати за надання адміністративних зборів за 11 місяців 2021 року складає 

75,3 тис. грн. 

З державного та місцевого бюджетів за 11 місяців 2021 року надійшло: 

- базова дотація – 24 380,4 тис. грн.; 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на реалізацію 

програми «Спроможна школа для кращих результатів» –  979,6 тис. грн.; 

- освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам – 64 769,4 

тис. грн. 

- субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам на здійснення 

заходів щодо соціально-економічного розвитку окремих територій – 6 290,9 

тис. грн.; 

- дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету – 2 932,6 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету – 77,4 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти «Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету –  1 018,1 тис. грн.; 

- інші субвенції з місцевого бюджету – 99,7 тис. грн.; 

- субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету – 407,3 тис. грн. 

Одержані сільським бюджетом доходи забезпечили загальну позитивну 

тенденцію в частині фінансування видатків, а саме: 

 своєчасно виплачена заробітна плата працівникам бюджетних установ, 

профінансовано енергоносії та комунальні послуги, які споживаються 

бюджетними установами; 

 профінансовано інші видатки, необхідні для виконання бюджетними 

установами своїх функцій. 

 Обсяг видатків загального фонду бюджету громади за 11 місяців звітного 

періоду складає 116 289,9 тис. грн., що становить 94,56 % до уточнених 

планових призначень звітного періоду. Видатки спеціального фонду 

профінансовано в сумі 10 660,5 тис. грн. або 47,8 % до уточнених планових 

призначень звітного періоду. 

 

Державне управління 

 

Видатки загального фонду по галузі управління профінансовано в загальній 

сумі 9 575 2 тис. грн., що становить 98,37 % до уточнених планових призначень 



звітного періоду. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями становлять 8 

850,7 тис. грн. , що становить 92,4 % у загальній структурі видатків.  

 

Охорона здоров’я 

 

По загальному фонду сільського бюджету видатки на охорону здоров’я 

профінансовані в сумі 854,648 тис. грн. 

 

Соціальний захист 

 

Видатки сільського бюджету на оплату праці та нарахування 

профінансовані в сумі 490744,84 грн; на соцвиплати  - 215733,97 грн, охорона  

здоров’я – 569316,52 грн. 

Утримання КУ «Центр надання соціальних послуг»  забезпечується за 

рахунок коштів  бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради, а також  за 

рахунок інших джерел, не заборонених законодавством, у тому числі від 

надання платних соціальних  послуг, благодійних коштів громадян, 

підприємств, установ та організацій. 

Головним розпорядником коштів є відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Тур’є-Реметівсткої сільської ради. Структура та гранична 

чисельність працівників Центру затверджена  рішенням сесії Тур’є-

Реметівської сільської ради від 24 грудня 2020 року №25  в кількості 23 штатні 

одиниці. 
Обсяги потреби на утримання комунальної установи «Центр надання 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради» на 2021 рік затверджено в 

сумі 3087,4 тис. грн , .в тому числі: 
- на заробітну плату з нарахуванням 2894,0 тис. грн.; 

- на оплату комунальних послуг та енергоносіїв 72,2 тис. грн.  

Станом на 16.12.2021 року видатки на утримання Центру профінансовані 

в сумі 2914,4 тис. грн., що становить 94% до уточнених планових призначень 

звітного періоду, в тому числі:  

- видатки на заробітну плату з нарахуванням складають 2721,8 тис. грн., що 

становить 94%.; 

- видатки на оплату комунальних послуг та енергоносіїв складають 71,5 тис. 

грн., що становить 99%. 

 

Освіта 

 

По загальному фонду сільського бюджету видатки по дошкільній освіті 

профінансовані в сумі 13050,4 тис. грн. або 87,7 % до уточнених планових 

призначень звітного періоду. Видатки на заробітну плату з нарахуваннями 

становлять 9689,7 тис. грн., що становить 74,2 % у загальній структурі видатків. 

На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 526,8 тис. грн., що 

становить 4,0 %. Видатки на продукти харчування складають 381,1 тис. грн.  



По загальному фонду сільського бюджету видатки на загальноосвітні навчальні 

заклади профінансовані в сумі 14060,5 тис. грн. або 91,2 % до уточнених 

планових призначень звітного періоду. Видатки на заробітну плату з 

нарахуваннями становлять 10615,3 тис. грн., що становить 75,5 % у загальній 

структурі видатків. На оплату комунальних послуг та енергоносіїв направлено 

1951,4 тис. грн., що становить 13,9 %. 

Крім того, за рахунок коштів сільського бюджету проведені видатки на: 

- поточний ремонт Турицького закладу дошкільної освіти – 200,0 тис. грн; 

- закуплено твердопаливний котел для Порошківського закладу дошкільної 

освіти – 169, 0 тис. грн; 

- придбано будівельні матеріали для ремонту класного приміщення 

Раківської гімназії – 25,0 тис. грн 

- закуплено медикаменти – 15,0 тис. грн. 

- проведено біохімічний аналіз води – 15,0 тис. грн та електрозаміри у 

котельнях закладів освіти – 30,0 тис грн; 

- встановлено огорожу у Тур’є-Реметівському закладі загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів – 20,0 тис. грн. 

З сільського бюджету профінансовано видатки на виконання Програми 

розвитку фізичної культури і спорту – 15,0 тис. грн. та Програми «Обдарована 

дитина» – 10,0 тис. грн. 

 

Культура і мистецтво 

 

По загальному фонду сільського бюджету видатки по бібліотеках 

профінансовано в сумі 1112.9 тис. грн. або 88.7 % до уточнених планових 

призначень звітного періоду. Видатки на заробітну плату становлять 1038.0 тис. 

грн., що становить 93  % у загальній структурі видатків. На оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв направлено 50.7 тис. грн., що становить 5,0 

%. По загальному фонду сільського бюджету видатки по будинках культури, 

клубах профінансовано в сумі 1657.6 тис. грн. або 85,0 % до уточнених 

планових призначень звітного періоду. Видатки на заробітну плату становлять 

1344.3 тис. грн., що становить 81 % у загальній структурі видатків. На оплату 

комунальних послуг та енергоносіїв направлено 170.1 тис. грн., що становить 

10.3 %. 

По загальному фонду селищного бюджету видатки по музичній школі 

профінансовано в сумі 1890.9 тис. грн. або 91.5 % до уточнених планових 

призначень звітного періоду. Видатки на заробітну плату становлять 1858.2 тис. 

грн., що становить 96 % у загальній структурі видатків. Закуплено інвентар та 

музичні інструменти  на суму 69.4 тис. грн., що становить 4 %.  
 

Благоустрій сіл 

 

По загальному фонду сільського бюджету видатки профінансовано в сумі 

717,7 тис. грн. або 72,16 % до уточнених планових призначень звітного періоду. 

Із загальної суми направлено на придбання предметів, матеріалів, обладнання 



та інвентаря 88,2 тис. грн. (в т.ч. бензопила, електротовари та господарські 

товари), для оплати послуг 205,4 тис. грн. (обрізання дерев, утримання в 

належному стані території, ремонт вуличного освітлення, благоустрій 

кладовищ, встановлення огорожі на кладовищі), на оплату електроенергії 424,0 

тис. грн. 

Також за 11 місяців 2021 року профінансовано з субвенцій: 

1. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. 

Турянська, 35 в с. Тур’я Пасіка Перечинського району Закарпатської області в 

сумі – 1 485,3 тис. грн.; 

2. Будівництво спортивного майданчика зі штучним покриттям по вул. Зелена, 

37 в с. Тур’я Поляна Перечинського району Закарпатської області в сумі – 1 

254,3 тис. грн. 

3. Будівництво багатофункціонального спортивного майданчика на території 

Тур’я Бистрянської ЗОШ І-ІІ ст. в с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, 66 

Перечинського району Закарпатської області в сумі – 1 381,3 тис. грн. 

4. Екпертиза проєктів Капітального ремонту вул. Шевченка, с. Туриця, вул. 

Зелена, с. Тур’я Поляна, вул. Лесі Українки, с. Тур’ї Ремети в сумі 19,7 тис. грн. 

5. Капітальний ремонт вул. Шевченка в с. Тур’я Ремета  Перечинського району 

в сумі – 1 692,4 тис. грн. 

6. Капітальний ремонт вул. Зерновської від вул. Центральної до мосту в с. 

Порошково, Перечинський район, Закрпатська область в сумі - 535,99 тис. грн., 

7. Капітальний ремонт вул. Лісова в с. Лумшори Ужгородського району 

Закарпатської області в сумі  29,62 тис. грн.; 

8.  Капітальний ремонт ділянки вул. Зелена від буд. № 1 до буд. № 43 в с. Тур’ї 

Ремети Ужгородського району Закарпатської області в сумі 30,4 тис. грн. 
 

SWOT – аналіз Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 Позитивний вплив Негативний вплив 

Внутрішнє 

середовище 

 

СИЛЬНІ СТОРОНИ 

1. Розроблений стратегічний 

план розвитку Громади 

2. Туристичний потенціал 

(археологічні, історичні 

пам’ятки та пам’ятки 

архітектури і містобудування, 

природа, рекреаційні місця) 

3. Надра (корисні копалини, 

мінеральні води) 

4. Агросектор (заготівля та 

переробка дикорослих) 

5. Логістичне розміщення 

6. Людський ресурс (працездатні 

люди) 

7. Досвід у пошуку та залученні 

зовнішніх джерел фінансування 

8. Добре функціонуючий ЦНАП 

із врегульованими відносинами з 

СЛАБКІ СТОРОНИ 

1. Відсутність бюджетних 

коштів на проведення найбільш 

термінових  ремонтних робіт 

місцевої інфраструктури доріг 

та ЖКГ 

2. Мала кількість підприємств,  

які здійснюють господарську 

діяльність в межах громади,  

3. Освітня мережа, яка потребує 

оптимізації 

4. Недостатньо наповнений 

інформацією інтернет-сайт 

громади 

5. Кадровий менеджмент 

6. Незрілість громадянського 

суспільства та пасивність 

громади 

7. Інфраструктура (дороги, 



різними виконавчими органами. 

 

сміттєзвалище, водопостачання, 

водовідведення) 

Зовнішнє 

середовище 

 

МОЖЛИВОСТІ 

1. Міжнародна підтримка 

(гранти, програми, інвестиції) 

2. Міжнародні ринки (товарів 

та послуг) 

3. Інформаційні технології 

4. Дистанційна освіта 

5. Євроінтеграція 

6. Створення комунальних під- 

приємств, які давали б дохід до 

бюджету громади 

7. Розширення переліку послуг, 

які пропонує населенню громади 

ЦНАП 

ЗАГРОЗИ 

1. Демографічна ситуація 

2. Екологія (вода, викиди) 

3. Помітні зміни в розвитку 

інших ОТГ (загроза залишитись 

не конкурентоздатною з ін. 

ОТГ) 

4. Недостатня інформованість 

про ОТГ її потенціал, 

інфраструктуру. 

8. Можливість збільшення 

власних доходів громади 

5. Військовий стан в країні 

 

 

Отже, Тур’є-Реметівська громада бачить свій розвиток, як самостійна 

багатофункціональна з стійкою та збалансованою економікою, активним і 

взаємовідповідальним громадянським суспільством, комфортним середовищем, 

яке б забезпечувало високий рівень життя населення та сприятливі умови для 

суспільної та господарської діяльності. 

З метою систематизації проблем і перспектив розвитку сільських територій 

громади виконавчим комітетом здійснено аналіз діяльності, який дає 

можливість об’єктивно оцінити можливості всебічного розвитку території. 

Виділення слабких сторін дозволить розробити ефективні заходи, щодо 

попередження проблем, які можуть виникнути в процесі розвитку. 

Сильні сторони дають підставу науково визначити потенційні можливості 

території по виявленню проблем та розробити ефективну стратегію, щодо їх 

подальшого вирішення. 
 

 

Розділ ІІ. Мета, цілі і завдання плану економічного та соціального   

                  розвитку Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

Мета Плану соціально-економічного розвитку полягає у вирішенні спільних 

проблем мешканців усіх сіл, які увійшли до складу громади та реалізації 

спільних завдань, щодо економічного зростання, підвищення конкуренто-

спроможності, інвестиційної привабливості, якості життя у громаді через 

ефективне використання ресурсів та реалізацію спільних інтересів влади, 

громади та бізнесу. План спрямовано на місцевий економічний розвиток, як 

процес стратегічного партнерства влади, громади та бізнесу. План розвитку 

Тур’є-Реметівської сільської ради ставить перед громадою мету перетворити 

територію громади для комфортного проживання населення, де будуть створені 

рівні умови для всебічного та гармонійного розвитку людини, громаду з 

наданням якісних адміністративних послуг. Саме людина стає центром та 

пріоритетом економічного розвитку громади на тривалу перспективу. Головні 

завдання плану розвитку громади: – аналіз теперішнього стану; – виявлення 



головних проблем та стратегічних цілей розвитку та завдань, щодо їх 

досягнення; – обґрунтування шляхів досягнення плану. 

У процесі виконання План може уточнюватися. Зміни та доповнення будуть 

затверджуватися сесією сільської ради за поданням сільського голови або 

відповідних постійних депутатських комісій. 

Для досягнення мети Програми визначено стратегічні, операційні цілі, а 

також завдання, необхідні для досягнення соціально-економічного розвитку 

громади. 
 

Перелік стратегічних та операційних цілей та завдань громади: 
Стратегічний 

напрямок 

Стратегічна 

ціль 

Операційна 

ціль 
Завдання 

1. Покращення 

інфраструктури 

та екологічної 

ситуації 

 

Благоустрій 

населених 

пунктів 

 

Ремонт та 

утримання 

доріг 

 

- Впровадити систему аналізу 

(моніторингу) стану доріг населених 

пунктів громади 

- Визначити обсяги та черговість 

робіт з ремонту та дорожньої мережі 

на території громади 

- Розробити проектно-кошторисну 

документацію з ремонту дорожньої 

мережі на території громади 

- Здійснювати розробку 

інвестиційних проектів по ремонту 

доріг 

 Організація 

зелених зон та 

зон відпочинку 

 

- Здійснити аналіз стану озеленення 

населених пунктів громади 

- Розробка плану-схеми місць 

відпочинку на території громади, що 

потребують озеленення 

- Визначити на території громади 

перелік об’єктів, придатних для 

організації сімейного відпочинку та 

проведення розважальних заходів 

- Влаштувати відпочинкові зони в 

населених пунктах громади, 

- Розробити програму очищення 

водойм, що розташовані на території 

громади, облаштувати на них пляжі 

- Проводити роз’яснювальну роботу 

серед населення, щодо необхідності 

дотримання правил благоустрою та 

відповідальність за їх порушення 

 Розвиток 

мережі 

вуличного 

освітлення в 

населених 

пунктах 

громади 

 

 

- Провести аналіз стану освітлення 

вулиць в населених пунктах громади 

- Здійснити відбір новітніх 

технологій, які можуть 

використовуватися для впровадження 

системи освітлення вулиць населених 

пунктів громади 

- Розробити проектно-кошторисну 

документацію для реконструкції 



системи освітлення населених 

пунктів 

 Благоустрій 

кладовищ на 

території 

громади 

 

- Провести аналіз сучасного стану 

кладовищ 

- Розробити правила функціонування 

та утримання кладовищ 

- Продовжити будівництво нового 

кладовища в с. Тур’ї Ремети 

Покращення 

комунальної 

інфраструктури 

та якості 

послуг 

 

Розвиток 

сфери 

зв’язку та 

комунікації 

 

- Сприяти у встановленні на території 

громади веж мобільного зв'язку та 

високошвидкісного інтернету. 

- Розробити схему встановлення 

системи вільного доступу 

користувачів до мережі Інтернет 

(облаштування точок доступу WI-FI в 

школах, ДНЗ, закладах культури та 

зонах відпочинку) 

 Запровадження 

ефективної 

системи 

поводження з 

побутовими 

відходами 

 

- Провести роботи по облаштуванню 

сміттєзвалищ побутових відходів на 

території громади 

1. - Проводити заходи по виконанню 

Програми поводження з твердими 

побутовими відходами на території 

населених пунктів Тур’є-Реметівської 

сільської територіальної громади на 

2021-2025 рр. 

- Поступово впроваджувати на 

території громади систему 

роздільного збирання ТПВ 

- Проведення роз’яснювальної роботи 

серед населення про необхідність 

укладення договорів на вивезення 

ТПВ 

2. Підвищення 

економічної 

спроможності 

 

Розвиток 

туризму 

 

Розробка 

нових 

туристичних 

продуктів на 

території 

громади 

- Проведення інформаційної роботи з 

популяризації відпочинку у громаді. 

- Розробити нові туристичні 

маршрути, привабливі для туристів 

- Провести аналіз та сформувати базу 

даних наявних на території громади  

зелених садиб 

- Проводити форуми, ярмарки, 

виставки, фестивалі 

 Розвиток 

мережі та 

розміщення 

об’єктів 

громадського 

харчування 

 

 

- Провести аналіз та сформувати базу 

даних наявних на території громади 

закладів громадського харчування, 

зелених садиб та рівня 

обслуговування в них 

- Стимулювати розвиток мережі 

об’єктів розміщення та мережі 

громадського харчування 

- Здійснювати постійний контроль за 

якістю обслуговування 



 Розробка 

програми 

промоції 

громади 

 

- Підготувати зміст та розробити 

макети промоційних матеріалів 

- Затвердити макети промоційних ма- 

теріалів (буклети, диски, брошури, 

тощо) та розміщення на сайтах 

- Виготовити промоційні матеріали, 

розмістити їх на відповідних веб-

сайтах та забезпечити оновлення цієї 

інформації 

- Оновлювати інформацію на веб-

сайті сільської ради та презентаційні 

матеріали 

Розвиток 

малого і 

середнього 

бізнесу 

 

Сприяння 

розвитку 

пріоритетних 

галузей 

економіки та 

розвиток 

нових сфер 

підприємни- 

цтва 

- Запровадити надання ритуальних 

послуг 

- Розробити програму сприяння 

розвитку підприємств сфери 

обслуговування (пральні, хімчистки, 

перукарні тощо) 

- Створити базу інвестиційних 

пропозицій, земельних ділянок, 

будівель 

 Створення 

умов для 

комфортного 

відпочинку та 

оздоровлення 

населення 

 

- Визначити на території громади 

перелік об’єктів, придатних для 

організації відпочинку та проведення 

розважальних заходів. 

- Провести поточний ремонт та 

здійснювати утримання об’єктів 

відпочинково-розважальної мережі 

- Провести аналіз стану та 

матеріально-технічної бази закладів 

первинної медичної допомоги 

- Розробити та впроваджувати 

програму популяризації здорового 

способу життя серед мешканців 

громади, зокрема дітей та молоді 

- Розробити програму організації 

масових спортивних заходів для 

мешканців громади 

 Впровадження 

ефективної 

системи кому-

нікацій влади з 

мешканцями 

громади 

Покращення 

системи 

інформування 

населення 

 

- Покращити систему інформування 

мешканців через офіційний веб-сайт 

сільської ради, соціальні мережі 

- Встановити рекламні конструкції, 

інформаційних стендів в кожному 

населеному пункті громади. 

 Залучення 

громадян до 

прийняття 

рішень 

- Створити при сільській раді 

громадський дорадчий орган з числа 

мешканців громади, представників 

громадських організацій 

- Проводити консультації, 

опитування, громадські слухання для 

врахування думки мешканців при 

прийнятті важливих рішень 



 

Всі вищезазначені напрямки забезпечення подальшого соціально-

економічного розвитку та вирішення проблемних питань громади будуть 

здійснюватися шляхом реалізації пріоритетів, цілей, завдань та заходів на 2022 

рік в конкретних сферах діяльності, визначених у Програмі соціально-

економічного та розвитку. 
 

Розділ ІІІ. Основні проблеми та пріоритетні напрями економічного та 

соціального розвитку 

 

Основними проблемами соціально- економічного розвитку Громади є: 

- недостатність бюджетних коштів, що не дозволяє розпочати реалізацію 

окремих інвестиційних проектів; 

- безробіття та наявність тіньової зайнятості населення; 

- зниження купівельної спроможності населення через низькі реальні 

доходи; 

- стан транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг, вулиць, 

мостів та дорожньої інфраструктури; 

- недостатній рівень енергозберігаючих технологій освітлення сіл громади; 

- недостатнє матеріально-технічне забезпечення закладів охорони здоров’я, 

освіти, культури у гірській, сільській місцевості; 

- забрудненість берегів рік, потоків побутовими відходами та неочищеними 

стічними водами, незадовільний стан збереження та переробки відходів. 

Вирішення цих проблем планується шляхом реалізації основних 

пріоритетних напрямів, завдань та заходів, які передбачені Програмою 

соціально-економічного розвитку Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік. 

Основною метою соціально-економічного розвитку громади є створення 

умов для подальшого економічного зростання, наповнення місцевого бюджету 

коштами, покращення на цій основі бюджетного фінансування установ освіти, 

культури, охорони здоров’я та поліпшення життя населення. 
 

Основними пріоритетними напрямами економічного та соціального 

розвитку Громади у 2022 році є: 

- досягнення економічної стабільності, створення сприятливих умов для 

розвитку підприємництва; 

- ефективне використання на території громади виробничих територій, 

приміщень, земельних ділянок з метою розвитку малого та середнього бізнесу; 

- залучення міжнародної технічної допомоги та ресурсів міжнародних 

фінансових організацій для реалізації проектів соціально-економічного 

розвитку; 

- проведення оптимізації та удосконалення мережі освітніх закладів та 

закладів культури; 

- покращення інфраструктури медичних закладів та поліпшення надання 

медичних послуг населенню; 



- покращення інфраструктури систем водопостачання, освітлення, 

функціонування сміттєзвалищ та благоустрою в загальному. 
 

Розділ ІV. Створення умов для стабільного економічного та соціального 

розвитку громади 
 

1. Розвиток освіти 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері розвитку освіти на 2022 

рік є: 

1. Поліпшення матеріально-технічної бази освітніх закладів громади, 

модернізація технологічного обладнання та техніки: 

- інвентаризація матеріальних цінностей, обстеження обладнання, 

опалювальних систем освітніх закладів громади, узагальнення та аналіз 

інформації, зокрема про стан технологічного обладнання харчоблоків, котлів 

опалення, забезпечення меблями, обладнанням, побутовою технікою, 

обґрунтування потреби в придбанні та оновленні; 

- поетапне придбання меблів для закладі дошкільної та загальної середньої 

освіти (шкільні парти, стільці, стінки, меблі для їдальнь); 

- поетапне оновлення технологічного обладнання для харчоблоків, систем 

опалення закладів дошкільної та загальної середньої освіти з врахуванням їх 

енергоефективності; 

- оновлення та модернізація наявної, придбання нової комп’ютерної техніки 

для закладів дошкільної та загальної середньої освіти; 

- забезпечення своєчасного технічного огляду та якісного ремонту шкільних 

автобусів, забезпечення регулярного підвезення учнів та педагогічних 

працівників до місць навчання, роботи і дому. 

- поновлення шкільних автобусів та затвердження схем руху. 

 

2. Вдосконалення кадрового потенціалу системи освіти: 

- забезпечення участі педагогів в курсах та спецкурсах за різними формами 

навчання (очні, дистанційні тощо), спрямовані на впровадження та 

використання інформаційних технологій в освітньому процесі; 

- сприяти постійному підвищення кваліфікації педагогічних працівників в 

галузі інформаційно – комунікаційних технологій; 

- удосконалення системи відбору молоді на педагогічні спеціальності; 

-забезпечення кваліфікованими педагогічними кадрами заклади дошкільної 

та загальної середньої освіти; 

- організація роботи педагогічних працівників закладів дошкільної освіти за 

сучасними проектами та програмами; 

- стимулювання участі в обласному конкурсі на кращий заклад дошкільної 

освіти. 

3. Забезпечення особистісного розвитку дитини згідно з її 

індивідуальними задатками, здібностями, потребами: 



- активізація участі здобувачів освіти закладів загальної середньої освіти 

громади в шкільних, обласних, Всеукраїнських конкурсах, змаганнях, 

олімпіадах, виставках, оглядах тощо; 

- створення інтегрованої багатоступеневої системи профорієнтаційної 

роботи з учнівською молоддю; 

- здійснення профільного навчання учнів старших класів, проведення 

заходів по до профільній підготовці основної школи; 

- збільшення охоплення дітей науково-дослідною, експериментальною, 

науково-технічною та спортивно-технічною діяльністю; 

- розробка цілісної системи виявлення та психолого-педагогічного 

супроводу обдарованої молоді, забезпечення умов для її розвитку, соціалізації 

та подальшого професійного зростання; 

- залучення максимальної кількості дітей до гурткової роботи при закладах 

загальної середньої освіти; 

- запровадження системної співпраці виконавчого комітету сільської ради з 

батьківськими комітетами в питаннях планування розвитку закладів загальної 

середньої та дошкільної освіти  з метою вирішення проблемних питань, щодо 

якості освіти та матеріального забезпечення; 

- поліпшення умов навчання дітей з особливими освітніми потребами, 

розвиток інклюзивного навчання; 

4. Впровадження інформаційних та комунікаційних технологій: 

- укомплектування комп’ютерної техніки освітніх закладів ліцензійним 

програмним забезпеченням; 

- оснащення предметних кабінетів закладів загальної середньої освіти 

мультимедійними засобами; 

- створення та забезпечення ефективного функціонування локальних мереж, 

широке використання інформаційних ресурсів Інтернету в освітньому процесі 

навчальних закладів; 

- забезпечення закладів загальної середньої освіти сучасними технічними 

засобами навчання з природничо-математичних і технологічних дисциплін. 

5. Збереження здоров’я дітей (умови навчання, медичний огляд, 

оздоровлення): 

- ефективне використання спортивних споруд за призначенням, їх 

утримання в належному  стані; 

- забезпечити належне медичне обслуговування учасників освітнього 

процесу; 

- здійснення постійного контролю щодо організації якісного гарячого 

харчування учнів; 

- вдосконалення системи оздоровлення дітей. 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності: 

 збільшення відсотку охоплення дошкільною освітою дітей дошкільного 

віку; 

 оновлення матеріально-технічної бази закладів освіти; 



 100% комп’ютеризація, підключення до мережі Інтернет та модернізація 

програмного забезпечення всіх закладів освіти; 

 збільшення показників охоплення дітей гуртковою та позашкільною 

освітою. 

 

2. Розвиток культури та туризму 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері розвитку культури 

на 2022 рік є: 

- забезпечити належне функціонування наявної мережі установ культури, 

поліпшення їх матеріально - технічного забезпечення; 

- проводити роботу, щодо збереження надбань національної культурної 

спадщини, обрядів і традицій українського народу, розвиток самодіяльно-

художньої творчості; 

- відродження традиційних видів художніх промислів та ремесел, 

розширення мережі самодіяльних музично-фольклорних, етнографічних, 

хореографічних, хорових, музичних,  вокально-інструментальних колективів; 

- підтримка фестивального та конкурсного руху, творчої молоді у реалізації 

мистецьких проектів; 

- забезпечення участі місцевих колективів в районних, обласних, 

Всеукраїнських, Міжнародних конкурсах, фестивалях, святах; 

- оптимізація мережі бібліотек, зокрема фінансове забезпечення оновлення 

бібліотечних фондів відповідно до культурних, інформаційних та пізнавальних 

потреб громадян; поповнення фондів бібліотек; 

- використання об’єктів культурної спадщини у туристичній сфері; 

- активізація роботи культурно-дозвільних закладів, впровадження нових 

форм організації дозвілля населення; 

- розширення застосування нових електронних технологій в практиці 

роботи бібліотек; 

- популяризації української книги та сприяння книгорозповсюдження 

(зробити сайти в кожній бібліотеці, розцифрувати книги та зробити віртуальний 

доступ до книжок); 

- інформування про туристично-рекреаційний потенціал громади на 

загальнодержавному та міжнародному рівнях шляхом виготовлення якісної 

інформаційно-рекламної туристичної продукції; 

- проведення поточних та капітальних ремонтів закладів культури, 

вирішення питання їх опалення з врахуванням енергозбереження; 

- проведення пропагандистської роботи серед населення для залучення його 

до діяльності у сфері сільського зеленого туризму; 

- здійснення організаційних заходів, щодо залучення майстрів народного 

мистецтва вишивки, ткацтва, плетіння, і т.д. 

- здійснення заходів виконання Програми розвитку культури та Програми 

розвитку  туризму в закладах культури на 2022-2024 роки. 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності: 



 популяризація туристичного потенціалу території громади та збільшення 

обсягу наданих туристичних послуг; 

 покращення культурно-фольклорної діяльності закладів культури та 

кількості громадян, що беруть участь в таких заходах; 

 поліпшення інфраструктури туристичних об’єктів; 

 до вшановування історичних дат або діячів організовувати та проводити 

культурно-мистецькі заходи  (серед дітей, дорослих, державних 

службовців, ветеранів, пенсіонерів і т.д.), тематичні виставки, вечори та 

зустрічі тощо. 

 

3. Розвиток фізичної культури та спорту 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері розвитку фізичної 

культури та спорту на 2022 рік є: 

- забезпечити належне функціонування спортивних об’єктів сільської ради; 

- сприяти залученню коштів підприємств, установ та організацій для 

подальшого розвитку фізичної культури та спорту по всій території громади; 

- відзначення спортсменів, тренерів, працівників сфери фізичної культури та 

спорту нагородами, присвоєнням їм звання від громади; 

- провести інвентаризацію спортивних споруд у всіх населених пунктах з 

метою визначення потреб у їх подальшому облаштуванні, ремонті, а також 

потребу в будівництві нових; 

- розробити грантовий проект на підтримку створеної в громаді спортивної 

команди; 

- сформувати систему дитячого фізичного виховання шляхом залучення 

якнайбільшого числа дітей до участі в спортивних гуртках, секціях тощо; 

- проводити профілактично-пропагандистську роботу, щодо формування у 

населення, особливо у дітей та молоді сталих традицій та мотивації фізичного 

виховання і спорту, як важливих чинників забезпечення здорового способу 

життя; 

- підготовка і проведення спортивно - масових заходів та змагань всіх рівнів 

на відповідному організаційному рівні; 

- підготовка та проведення конкурсу на визначення «Найкращого 

спортсмена громади», «Найсильнішої спортивної команди»; 

- проводити фізкультурно-оздоровчу та спортивно-масову роботу в усіх 

навчальних закладах, за місцем проживання, роботи та у місцях масового 

відпочинку громадян, а також фізкультурно-оздоровчу та реабілітаційну роботу 

серед інвалідів; 

- організувати та проводити олімпіади, спартакіади, конкурси, турніри, 

конференції, форуми, фізкультурно-спортивні заходи, спрямовані на 

покращення фізичного виховання дітей і молоді; 

- організувати та провести дитячу футбольну та волейбольну ліги 

- підвищення рівня охоплення громадян фізкультурно-оздоровчою та 

спортивною роботою; 



- продовжити проведення чемпіонату та розіграшу кубка Турянської долини 

з футболу. 

 

4. Забезпечення належного медичного обслуговування, підвищення 

тривалості життя 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері належного 

медичного обслуговування і підвищення тривалості життя на 2022 рік є: 

- підвищення якості та доступності надання медичної допомоги населенню 

громади, шляхом продовження реформування галузі охорони здоров’я та 

оптимізації мережі, відповідно до потреб населення регіону шляхом подальшої 

реорганізації фельдшерсько-акушерських пунктів в медичні пункти 

тимчасового базування в селах Полянська Гута, Мокра, Вільшинки,Туриця, 

Раково; 

- оновлення та покращення матеріально-технічної бази згідно табеля 

оснащення медичним обладнанням, інвентарем, виробами медичного 

призначення та іншими матеріальними засобами; 

- здійснення енергозберігаючих заходів в закладах охорони здоров’я ( 

АЗПСМ с. Порошково); 

-  забезпечення медичних закладів питною водою належної якості ( АЗПСМ 

в селах Тур’я Поляна, Тур’я Бистра, Турички); 

- забезпечення належного функціонування комунального некомерційного 

підприємства «Перечинський ЦПМСД Ужгородської районної ради» шляхом 

вступу в його засновники Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- приведення забезпеченості медичним персоналом до реальних потреб 

населення, укомплектування вакантних посад за рахунок випускників середніх 

та вищих медичних навчальних закладів, з обов’язковим відпрацюванням не 

менше 3-ох років; 

-  проведення комплексних оглядів інвалідів війни, учасників бойових дій та 

прирівняних до них осіб. 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності: 

 збереження тривалості життя населення не менше 75 років; 

 недопущення смертності немовлят у віці до 1 року життя; 

 недопущення материнської смертності; 

 охоплення диспансерним наглядом дітей до 100%; 

 досягнення цільового рівня охоплення імунізацією згідно з Календарем 

профілактичних щеплень 95% для кожного захворювання, для когорти 

дітей до 6 років ( включно); 

 досягнення цільового рівня охоплення повної імунізації вакцинами від 

гострої респіраторної хвороби COVID-19 на рівні 80% для осіб від 18 

років і старше. 

 проведення інформаційної та роз’яснювальної роботи серед населення 

щодо формування здорового способу життя. 



5. Демографічна, сімейна та молодіжна політика 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері демографічної, 

сімейної та молодіжної політики на 2022 рік є: 

- формування позитивного іміджу сім’ї, підвищення її престижу, 

відповідального батьківства та материнства, ролі сім’ї у суспільстві та 

утвердження сімейних традицій; 

- популяризація історичних традицій української родини, духовних та 

моральних цінностей сім’ї; 

- своєчасне виявлення дітей, у яких існує ризик потрапляння у складні 

життєві обставини, запобігання насильству над дітьми, попередження 

соціального сирітства, бездоглядності та безпритульності; 

- вчасне встановлення статусу дітям-сиротам та дітям, позбавленим 

батьківського піклування; 

- забезпечення проведення широкомасштабної кампанії щодо влаштування 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у різні форми 

сімейного виховання, милосердного ставлення громади до дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування. 

- забезпечення здійснення соціального супроводження дитячих будинків 

сімейного типу, прийомних сімей, опікунів, піклувальників, усиновителів; 

- організовувати оздоровлення дітей та молоді, сприяти формуванню 

свідомого здорового способу життя; 

- удосконалювати систему роботи з творчою та обдарованою молоддю; 

- проводити роботу, спрямовану на профілактику соціально небезпечних 

хвороб і попередження негативного впливу антисоціального середовища на 

свідомість дітей; 

- розробити та забезпечити виконання заходів щодо патріотичного 

виховання дітей і молоді; 

- організовувати та проводити олімпіади, конкурси, турніри, виставки, 

фестивалі творчості, конференції, форуми, спрямовані на підвищення 

культурно - освітнього рівня дітей і молоді; 

- забезпечити виконання Програми оздоровлення та відпочинку дітей. 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності: 

 поліпшення кількісних та якісних показників оздоровлення та відпочинку 

дітей і молоді; 

 охоплення заходами організованого відпочинку, змістовного дозвілля 

переважної більшості молоді; 

 зменшення кількості дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, які перебувають в інтернатних закладах шляхом влаштування 

їх в сімейні форми виховання; 

 поліпшення соціальних характеристик рівня життя населення та 

гармонізації процесів його відтворення на основі відродження сімейних 

цінностей, забезпечення морального здоров’я сім’ї, виховання свідомого 

батьківства та запобігання соціальному сирітству; 



 забезпечення соціальним супроводом 100% сімей, які перебувають у 

складних життєвих обставинах; 

 зняття з соціального супроводу сімей, які опинилися в складних життєвих 

обставинах, з позитивним результатом. 
 

6. Соціальний захист населення 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері соціального захисту 

населення в частині надання соціальних послуг на 2022 рік є: 

1. Фахівці із соціальної роботи:  

- інформування та консультування усіх верст населення щодо надання 

соціальних послуг на території громади; 

- виявлення одиноких непрацездатних громадян, які потребують сторонньої 

допомоги, визначення їх індивідуальних потреб у соціальному обслуговуванні; 

- виявлення та облік сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги ; 

- проведення оцінки потреб сімей/осіб, які перебувають у складних життєвих 

обставинах і потребують сторонньої допомоги та надання необхідних послуг; 

- здійснення соціального супроводу сімей, у яких виховуються діти-сироти та 

діти, позбавлені батьківського піклування та сімей із дітьми, які перебувають у 

складних життєвих обставинах;  

2. Відділення соціальної допомоги вдома: 

- надання соціальної послуги догляду вдома особам/сім’ям, які потребують 

постійної сторонньої допомоги на безоплатній та платній основі відповідно до 

Державного стандарту догляду вдома. 

3. Відділення натуральної та грошової допомоги: 

- надання соціальної послуги натуральної допомоги на безоплатній основі 

відповідно до Державного стандарту особам /сім’ям, які перебувають у 

складних життєвих обставинах (забезпечення одягом, взуттям, засобами 

особистої гігієни, ліками та медичними засобами реабілітації, промисловими 

товарами, продуктами харчування та замороженими обідами).  

- встановлення зв’язків з підприємствами, установами та організаціями, 

незалежно від форм власності, з питань соціального обслуговування та надання 

допомоги сім’ям/особам, які перебувають у складних життєвих обставинах; 

- постійне вдосконалення мережі, якості, розширення спектру надання 

соціальної допомоги та послуг; 

- посилення адресності соціальної підтримки окремих категорій громадян; 

-  забезпечення та створення умов для навчання та підвищення кваліфікації 

працівників, які надають соціальні послуги; 

4. Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я: 

- забезпечення соціального захисту найбільш незахищених верств населення 

шляхом допомоги в оформленні субсидій, пільг, державних соціальних 

допомог, компенсацій; 

- адаптація, реабілітація та інтеграція у суспільство інвалідів та дітей-інвалідів; 

- сприяння забезпеченню інвалідів засобами реабілітації; 



- здійснення в межах повноважень контролю за дотриманням вимог 

законодавства у сфері соціального захисту населення, охорони здоров’я, 

сімейної та гендерної політики, протидії торгівлі людьми, запобігання 

насильству в сім’ї та реалізація цих заходів. 

5. Комунальна установа «Центр надання соціальних послуг Тур'є-

Реметівської сільської ради» в умовах карантинних обмежень щодо 

коронавірусної інфекції COVID-19 продовжує роботу та забезпечує надання 

соціальних  послуг особам похилого віку, у т.ч. з когнітивними розладами, 

особам з інвалідністю у т.ч. з психічними та поведінковими розладами, дітям з 

інвалідністю віком від 3-х до 18-ти років, особам із тяжкими формами 

захворювання (у т.ч. до встановлення інвалідності) та сім’ям/особам, які 

перебувають у складних життєвих обставинах.  

 

Кількісні та якісні критерії ефективності: 

 інформування населення територіальної громади та осіб/сімей 

індивідуально про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, умови та 

порядок їх отримання; 

 тісна взаємодія із старостатами, лікарями Центру первинної медичної 

допомоги, службою у справах дітей, відділенням поліції 1 Ужгородського 

районного управління поліції, відділом освіти, молоді та спорту.   
 

7. Надання адміністративних послуг через «Центру надання 

адміністративних послуг» 

 

Основними завданнями «Центру надання адміністративних послуг» є: 

1) організація надання адміністративних послуг у найкоротший строк  та за 

мінімальної кількості відвідувань суб’єктів звернень; 

2) спрощення процедури отримання адміністративних послуг та поліпшення 

якості їх надання; 

3) забезпечення інформування суб’єктів звернень про вимоги та порядок 

надання адміністративних послуг, що надаються адміністраторами через центр.  

Перелік адміністративних послуг, які надаються через центр, визначений 

Тур’є-Реметівською сільською радою та включає адміністративні послуги 

суб’єктом надання яких є безпосередньо: 

1) державна реєстрація речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень;  

2) ведення Державного реєстру речових прав на нерухоме майно та їх 

обтяжень та дання відомостей з нього;  

3) державна реєстрація юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та 

проведення реєстраційних дій відповідно до закону;  

4) ведення Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – 

підприємців та громадських формувань та надання відомостей з нього; 

5) державна реєстрація актів цивільного стану ; 

6) реєстрація/зняття з реєстрації місця проживання /перебування осіб; 

7) ведення реєстру територіальної громади; 

8) нотаріальні дії, що вчиняються посадовими особами сільської ради; 



9) послуги соціального характеру. 

 На сьогоднішній день центр надання адміністративних послуг співпрацює з 

наступними суб’єктами надання адміністративних послуг: Головним 

управлінням Держгеокадастру у Закарпатській області, Південно-Західним 

міжрегіональним управлінням Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ), 

Департаментом екології та природних ресурсів Закарпатської ОДА, ДП « 

Перечинське ЛГ», Закарпатським обласним управлінням лісового та 

мисливського господарства, сектором у Закарпатській області Державного 

агентства водних ресурсів України, Управлінням Держпраці у Закарпатській 

області, Головним управлінням Держпродспоживслужби у Закарпатській 

області , Ужгородською РДА тощо. 

Пріоритетні напрямки та завдання у сфері роботи ЦНАПу на 2022 рік: 

- підтримка трансформації ЦНАПів у відповідності до діючого 

законодавства; 

- співробітництво з ЦНАПами з метою підвищення якості надання послуг 

населення на основі спільних інтересів та цілей; 

- вивчення першочергових та необхідних потреб мешканців громади у 

наданні адміністративних послуг різного характеру та їх впровадження; 

- проведення заходів щодо підключення ЦНАПу до Єдиного державного 

веб-порталу електронних послуг «Портал Дія» з метою надання комплексних 

послуг; 

- залучення старост старостинських округів, навчання та програмне 

забезпечення їх для виконання обов’язків адміністратора, пов’язаних з 

наданням адміністративних послуг, отриманням заяв та документів, видачою 

результатів надання адміністративних послуг; 

- запровадження інформаційної системи «Вулик»; 

- підключення до системи онлайн моніторингу та оцінки якості послу ; 

- вдосконалення та набуття практичних навичок, вивчення технологій 

всеукраїнських та закордонний центрів, з метою підвищення кваліфікації 

працівниками центру надання адміністративних послуг; 

- участь працівників відділу в постійному навчанні Міністерства цифрової 

трансформації. 
 

8. Розвиток економічного потенціалу громади 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері економічного 

розвитку на 2022 рік є: 

- сприяння налагодженню стабільної роботи діючих підприємств; 

- забезпечення режиму максимального сприяння діяльності малого та 

середнього бізнесу, підвищення його ролі у соціально-економічному житті 

громади; 

- недопущення обмежень на шляху розвитку підприємництва; 

- поліпшення діючої дозвільної системи для суб’єктів підприємницької 

діяльності; 



- наповнення споживчого ринку якісними та доступними за ціновими 

пропозиціями товарами. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- розвиток переробної промисловості; 

- надання підприємствам допомоги у пошуку потенційних інвесторів та 

вихід на європейські ринки збуту; 

- сприяння участі товаровиробників у виставково-ярмарковій діяльності з 

метою підвищення конкурентоспроможності продукції, встановлення корисних 

ділових контактів; 

- забезпечення дотримання вимог законодавства, щодо публічності та 

прозорості діяльності під час підготовки, прийняття, відстеження 

результативності і перегляду регуляторних актів; 

- недопущення встановлення обмежень, щодо кількості суб’єктів 

господарювання, які можуть здійснювати певні види господарської діяльності; 

- удосконалення співпраці із соціальними партнерами, щодо забезпечення 

організації роботи по наданню консультацій особам з питань організації та 

провадження підприємницької діяльності; 

- здійснення перегляду політики, щодо стягнення місцевих податків і зборів 

у межах компетенції з метою досягнення балансу інтересів суб’єктів 

господарювання та влади; 

- забезпечення максимально високого рівня участі представників бізнесу в 

процедурах прийняття регуляторних актів, щодо встановлення оптимального 

розміру місцевих податків і зборів, орендної плати за використання приміщень 

і обладнання шляхом обговорення проєктів таких актів на відкритих засіданнях 

виконкому, вироблення механізму реального партнерства між органом 

місцевого самоврядування та бізнесом; 

- проведення консультативних зустрічей з суб’єктами малого 

підприємництва з питань захисту прав споживачів, державної політики 

ціноутворення; 

- удосконалення дозвільної системи, забезпечення видачі документів 

дозвільного характеру виключно через Центр надання адміністративних послуг; 

- максимальне скорочення терміну отримання документів дозвільного 

характеру; 

- забезпечення діяльності установ торгівлі в усіх населених пунктах 

громади, в тому числі виїзної, максимальне забезпечення населення товарами 

першої необхідності. 
 

9. Залучення інвестицій для розвитку Тур’є-Реметівської громади 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері залучення інвестицій 

для розвитку громади на 2022 рік є: 

- забезпечення створення сприятливого інвестиційного клімату для 

залучення в економіку інвестиційних ресурсів; 

- широке залучення інвестиційного потенціалу вітчизняних та зарубіжних 

інвесторів, донорських організацій, коштів держави та досягнення за рахунок 



цього модернізації виробництва, розширення випуску конкурентоспроможної 

продукції, створення нових робочих місць, розвитку та поліпшення сфери 

послуг, покращення інфраструктури соціальної сфери; 

- стратегічне планування розвитку громади. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- виготовити технічну документацію (державні акти на землю, технічні 

паспорти) на приміщення комунальної власності; 

- провести інвентаризацію промислових майданчиків, вільних приміщень, 

земельних ділянок на території громади; 

- забезпечити відкритість для бізнесу інформації про вільні земельні ділянки 

та приміщення на території громади для сприяння започаткування нової 

підприємницької справи; 

- проводити системну роботу, щодо розроблення інвестиційних проектів та 

пропозицій з метою використання незадіяних у виробництві промислових 

майданчиків; 

- визначити пріоритетні об’єкти соціальної інфраструктури та виготовити 

проектно-кошторисну документацію для залучення інвестиційних коштів на 

реалізацію проектів з їх реконструкції, поточного та капітального ремонту; 

- проводити системну організаційну роботу по залученню інвестиційних 

коштів за рахунок міжнародної матеріально-технічної допомоги, залученню 

інвесторів до розвитку інженерно-транспортної, соціальної інфраструктури 

населених пунктів; 

- сприяти залученню інвестицій для розробки родовищ корисних копалин; 

- сприяти залученню інвесторів, спроможних забезпечити високоефективне 

використання сільськогосподарських угідь та розвиток переробної галузі; 

- забезпечити виготовлення схеми планування території громади, розробку 

містобудівної документації населених пунктів громади; 

- покращення інвестиційного іміджу шляхом розробки та періодичного 

оновлення рекламно-іміджевої продукції та інформаційно-презентаційних 

матеріалів про громаду, висвітлення успішних практик інвестування у засобах 

масової інформації, участь та представлення інвестиційного потенціалу на 

інвестиційних форумах. 
 

10.  Підвищення фінансової незалежності сільського бюджету та 

ефективності використання бюджетних коштів 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері наповнення та 

виконання сільського бюджету на 2022 рік є: 

- забезпечення наповнюваності дохідної частини бюджету громади; 

- забезпечення фінансової самодостатності території громади; 

- проведення раціональної та ефективної податково-бюджетної політики; 

- зміцнення бюджетної та фінансової дисципліни; 

- підвищення результативності бюджетних видатків; 

- підвищення якості послуг, які надаються за рахунок сільського бюджету. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 



- забезпечення повної сплати нарахованих податків і платежів до бюджету, 

своєчасної та повної сплати платежів за користування майном в оренді; 

- налагодження партнерських відносин із платниками податків та подальше 

підвищення рівня добровільної сплати платежів; 

- забезпечення оптимізації витрат розпорядників коштів шляхом 

виключення неефективних та непріоритетних витрат, вдосконалення бюджетної 

мережі; 

- визначення пріоритетності, щодо фінансування розроблених галузевих 

програм; 

- недопущення виникнення кредиторської та дебіторської заборгованості у 

бюджетній сфері; 

- забезпечення дотримання законодавства при здійсненні державних 

закупівель товарів та послуг, раціонального використання державних коштів; 

- забезпечення економного та ефективного використання енергоносіїв, 

скорочення видатків, передбачених на транспортні послуги, зв’язок, 

представницькі витрати, відрядження тощо. 

 

11.  Реалізація політики у галузі будівництва, архітектури та земельних 

відносин 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в галузі будівництва, 

архітектури та земельних відносин на 2022 рік є: 

- забезпечення додержання законодавства у сфері архітектури, 

містобудування та державних стандартів, норм і правил при реалізації 

затвердженої містобудівної документації; 

- створення умов для залучення інвестиційного капіталу в розбудову 

населених пунктів громади; 

- ефективне розпорядження землями об’єднаної територіальної громади; 

- забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією 

для визначення перспективи їх розвитку; 

- приватизація земельних ділянок; 

- продаж, оренда, суборенда земельних ділянок; 

- ведення земельно-облікової документації, обліку землекористувачів та 

землевласників на території громади; 

- реєстрація прав на земельні ділянки; 

- контроль за земельними ділянками, які використовуються без 

правовстановлюючих документів; 

- організація ефективного використання земель; 

- охорона та контроль за дотриманням земельного законодавства. 

- інвентаризація земель. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- здійснення моніторингу введених в експлуатацію об’єктів та об’єктів 

незавершеного будівництва; 



- формування єдиного реєстру громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов відповідно до законодавства та перебувають на квартирному 

обліку; 

- забезпечення участі у встановленні та погодженні меж земельних ділянок 

в натурі при оформленні документів, що посвідчують право власності або 

користування ними; 

- розроблення містобудівної документації (генеральних планів та планів 

зонування території населених пунктів об’єднаної територіальної громади); 

- ведення земельно-кадастрової документації в розрізі землекористувачів та 

власників земельних ділянок на території громади, здійснення обліку кількості 

та якості земель; 

- встановлення ставок орендної плати; 

- передача земельних ділянок комунальної форми власності у власність 

громадян та юридичних осіб; 

- надання та вилучення земельних ділянок у користування із земель 

комунальної форми власності відповідно до Земельного кодексу України, 

участь у підготовці матеріалів для оформлення договорів оренди та здійснення 

їх реєстрації; 

- постійна робота з фізичними та юридичними особами, які використовують 

земельні ділянки без правовстановлюючих документів; 

- контроль за використанням та охороною земель комунальної форми 

власності, додержання землевласниками та землекористувачами земельного та 

екологічного законодавства, встановленого режиму використання земельних 

ділянок відповідно до їх цільового призначення та умов надання; 

- вживання заходів щодо усунення порушень норм чинного земельного 

законодавства України на території громади, оперативне інформування про 

будь-які випадки порушення земельного законодавства на території ради 

виконавчий комітет, сільського голову. 

 

12.  Розвиток житлово-комунального господарства, поліпшення об’єктів 

інфраструктури 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями в сфері розвитку житлово-

комунального господарства, поліпшення об’єктів інфраструктури на 2022 

рік є: 

- здійснити аналіз фінансово-господарської діяльності відділу житлово-

комунального господарства; 

- проводити системну роботу щодо залучення інвестиційних коштів на 

поліпшення стану житлово-комунальної, інженерно-транспортної інфра-

структури, придбання техніки для покращення діяльності відділу житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою; 

- провести інвентаризацію стану доріг загального користування по всіх 

населених пунктах, визначити по черговість проведення капітальних, поточних 

ремонтів; 



- забезпечити використання в житлово-комунальному господарстві новітніх 

енергоефективних технологій, розробку та реалізацію енергозберігаючих 

проектів з залученням коштів міжнародних фондів підтримки розвитку громад; 

- забезпечити ефективне використання коштів, передбачених для належного 

утримання автомобільних доріг, їх ремонтів та будівництва, а саме: здійснити 

капітальний ремонт вулиці Лісової у с. Лкмшори, вулиці Зеленої у с. Тур’ї 

Ремети, вулиці Грушевського у с. Порошково; 

- продовжити співпрацю з Полянською сільською радою щодо 

співфінансування виготовлення проектно-кошторисної документації по 

будівництву сміттєсортувального заводу на території Полянської сільської 

ради; 

- розробити схему санітарної очистки населених пунктів Тур’є-Реметівської 

сільської ради; 

- здійснити аналіз затребуваної техніки для надання послуг населенню та її 

закупівля; 

- здійснювати заходи з благоустрою населених пунктів громади. 

 

Кількісні та якісні критерії ефективності: 

 зміцнення матеріально-технічного стану житлово-комунального 

господарства шляхом придбання спеціалізованої техніки, вуличного 

освітлення; 

 поліпшення транспортно-експлуатаційного стану автомобільних доріг і 

мостів. 

 

13.  Підвищення рівня безпеки життя громадян. Цивільний захист та 

техногенна безпека 

 

Пріоритетними напрямами та завданнями з підвищення рівня безпеки 

життя громадян, цивільного захисту та техногенної безпеки на 2022 рік є: 

- запобігання надзвичайним ситуаціям, ефективне реагування на них, 

забезпечення збереження життя і здоров’я людей; 

- запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 

- організації навчання населення правилам безпеки життєдіяльності; 

- утримання фонду захисних споруд в готовності до використання за 

призначенням; 

- придбання та встановлення системи централізованого оповіщення та 

зв’язку цивільного захисту; 

- забезпечення захисту життя та здоров’я населення, навколишнього 

природного середовища і об’єктів від впливу небезпечних факторів пожеж. 

Основні заходи, що плануються для їх виконання: 

- створення матеріальних резервів для запобігання і ліквідації наслідків 

надзвичайних ситуацій; 

- своєчасне та якісне проведення невідкладних відновлювальних робіт і 

заходів, спрямованих на ліквідацію надзвичайних ситуацій та їх наслідків; 

- запобігання загибелі людей на водних об’єктах; 



- створення місць масового відпочинку людей на водних об’єктах в 

населених пунктах; 

- організація навчання населення діям у надзвичайних ситуаціях; 

- організація роботи щодо публікацій в місцевих засобах масової інформації 

інструкцій про дії населення в різних надзвичайних ситуаціях, що можуть 

виникнути на території населених пунктів; 

- використання систем зв’язку, радіопровідного, радіотрансляційних мереж 

та інших технічних засобів передавання інформації, встановлення сирен та 

вуличних гучномовців для можливості оповіщення населення в населених 

пунктах; 

- організація розробки та проведення сезонних пожежно-профілактичних 

заходів під час підготовки до пожежонебезпечних періодів року; 

- виготовлення та розміщення табличок, листівок, плакатів з короткими 

інструкціями про заходи пожежної безпеки і рекомендаціями про порядок 

евакуації на випадок пожежі. 

Розділ  V. Моніторинг та оцінка результативності реалізації Програми 
 

Фінансове забезпечення реалізації завдань і заходів Програми буде 

здійснюватися за рахунок державного обласного, районного та сільського 

бюджетів, коштів суб’єктів господарювання, вітчизняних та іноземних 

інвесторів, міжнародних фінансових організацій, залучених коштів населення, а 

також коштів інших джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Спрямування інвестиційних потоків у різні сфери економічної та соціальної 

діяльності дозволить забезпечити вирішення основних соціальних питань та 

виконання планових надходжень до бюджету громади. 

Для забезпечення ефективного використання бюджетних коштів 

передбачається концентрація видатків на заплановані  бюджетні призначення та 

виконання пріоритетних проектів розвитку соціальної інфраструктури. 

З метою належного виконання Програми будуть прийняті необхідні цільові 

галузеві програми. Необхідно забезпечити фінансування з бюджету громади 

першочергових заходів цільових програм, які реалізовуватимуться відповідно 

до пріоритетів даної Програми. 

Результатами виконання Програми будуть: 

- активізація роботи з залучення коштів міжнародної технічної допомоги та 

благодійних фондів для реалізації соціально-економічних проектів; 

- забезпечення населених пунктів громади містобудівною документацією, що 

дасть можливість поліпшити інвестиційну ситуацію та визначити перспективи 

розвитку територій; 

- проведення інвентаризації наявного матеріально-технічного і ресурсного 

потенціалу та розроблення пропозицій, щодо можливостей ширшого його 

використання; 

- формування активного бізнес-середовища та громадянської свідомості 

підприємців; 

- забезпечення сталого функціонування та розвитку житлово-комунального 

господарства; 



- активне впровадження енергозберігаючих технологій, засобів обліку і 

регулювання споживання тепла, газу та електроенергії; 

- поліпшення торгівельно-побутового обслуговування сільського населення; 

- збереження історико-архітектурної та культурної спадщини, розвиток 

туристично-рекреаційного потенціалу; 

- оптимізація мережі освітніх закладів та закладів культури; 

- зниження рівня поширення негативних явищ у дитячому та молодіжному 

середовищі; 

- сприяння розвитку інфраструктури, поліпшення стану доріг, підвищення рівня 

надання послуг з пасажирських перевезень; 

- поліпшення благоустрою населених пунктів. 

Протягом року питання місцевого розвитку вирішуватимуться перш за все, 

виходячи з інтересів об’єднаної територіальної громади, на основі активної 

участі кожного члена виконкому, кожного депутата сільської ради та за участю 

найбільш активних жителів громади. 

 

Спільними зусиллями ми зможемо змінити наше життя на краще! 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 1 

 

 

 

ПАСПОРТ 

Програми соціально-економічного розвитку Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2022 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Розробник програми Структурні підрозділи виконкому сільської ради 

3. Відповідальний 

виконавець програми 

Виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської 

4.  

 

Учасники програми Структурні підрозділи виконкому, підприємства, 

організації,  установи бюджетної сфери 

5.  

 

Термін реалізації 

Програми 

2022 рік 

6.  

 

Джерела фінансування 

Програми 

Сільський бюджет, районний бюджет, обласний 

бюджет, державний бюджет, кошти міжнародної 

технічної допомоги 

7.  

 

Загальний обсяг 

фінансових ресурсів 

необхідних для 

реалізації програми 

всього тис. грн.: 

- в тому числі коштів 

сільського бюджету 

тис. грн. 

Орієнтовний обсяг фінансування програми на 

2022 рік 

 

 

32086,400 

 

 

- 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 2 

 

План економічного та соціального розвитку Тур’є-Реметівської сільської 

ради  на 2022 рік 
 

                                                                                                                                      тис. гривень 

№ 

з/п 

 

Найменування 

інвестиційного проекту 

П
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1 2 3 5 6 7 8 9 

Освіта (школи, садочки) 

1. Реконструкція будівлі сільської ради під 

заклад дошкільної освіти в селі Тур’я 

Пасіка, вул. Турянська, 33, 

Ужгородського району, Закарпатської 

області 

2022-

2024 

15000,000 1000,000 1000,000   

Культура 

1. Реконструкція будівлі музичної школи 

під центр культури і дозвілля по вул. 

Центральна, 10 в с. Тур’ї Ремети, 

Ужгородського району 

2022-

2025 

15000,000 1000,000 1000,000   

2. Капітальний ремонт даху клубної 

установи по вул. Центральна, 65 в с. 

Туриця Ужгородського району 

Закарпатської області 

2022-

2025 

1079,042 500,000 500,000   

3. Капітальний ремонт клубної установи в 

с. Полянська Гута, вул. Центральна, 84, 

Ужгородського району Закарпатської 

області 

2022-

2025 

1500,000 500,000 500,000   

4. Капітальний ремонт клубної установи 

по вул. Духновича, 68 в с. Тур’я Бистра 

Ужгородського району Закарпатської 

області 

2022-

2025 

1500,000 500,000 500,000   

Спорт (спортивні майданчики тощо) 

1. Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика зі штучним 

покриттям по вул. Центральна, 113 в с. 

Полянська Гута, Ужгородського району 

Закарпатської області 

2022 1850,000 1850,000 1850,000   



2. Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика зі штучним 

покриттям по вул. Центральна, 100 в с. 

Туриця, Ужгородського району 

Закарпатської області 

2022 1850,000 1850,000 1850,000   

3. Будівництво багатофункціонального 

спортивного майданчика зі штучним 

покриттям по вул. Центральна, 28 в с. 

Турички, Ужгородського району 

Закарпатської області 

2022 1850,000 1850,000 1850,000   

4. Реконструкція будівлі старого корпусу 

ЗОШ І-ІІ ст. під шкільний спортзал по 

вул. Зелена, 40 в с. Тур’я Поляна, 

Перечинського району, Закарпатської 

області 

2022-

2025 

700,000 200,000 200,000   

Комунальне господарство та берегоукріплення 

1. Будівництво кладовища в урочищі 

«Мочари» в с. Тур’ї Ремети, Ужгород-

ського району, Закарпатської області. 

Коригування 

2022-

2025 

5132,847 1000,000 1000,000   

2. Відновлення пропускної спроможності 

русла р. 38ву рур. «Лазок» с. Полянська 

Гута Ужгородського району, 

Закарпатської області 

2022-

2023 

577,712 306,400 306,400   

3. Відновлення пропускної спроможності 

русла р. Тур’я урочищі «Нижній Луг» 

село Тур’я Поляна Ужгородського 

району, Закарпатської області 

2022-

2023 

5450,201 2000,000 1000,000   

4. Відновлення берегоукріплення р. Звур 

вул. Шевченка, 42 с. Тур’я Поляна 

Ужгородського району, Закарпатської 

області 

2022-

2023 

2328,394 1000,000 1000,000   

 ВСЬОГО:  53818,196 13556,400 12556,400   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток 3 

 

 

План ремонту доріг в населених пунктах Тур’є-Реметівській сільській раді  

у 2022 році 

 

№ 
Назва 

населеного 

пункту 

Назва об’єкту 
Вид 

ремонту 

Орієнтовний 

обсяг 

фінансування 

тис. грн. 

1. с. Тур’ї Ремети Капітальний ремонт ділянки вул. Зелена 

від буд. №1 до буд. №43 в с. Тур’ї 

Ремети Ужгородського району 

Закарпатської області 

капітальний 2600,000 

2. с. Лумшори Капітальний ремонт вул. Лісова в с. 

Лумшори Ужгородського району 

Закарпатської області 

капітальний 2839,200 

3. с. Порошково Капітальний ремонт вулиці 

Грушевського с. Порошково Перечин-

ського району Закарпатської області 

капітальний 1534,400 

4. с. Тур’ї Ремети Капітальний ремонт ділянки вул. 

Шевченка км 1+184 – км 1+464 в с. 

Тур’я Ремета Перечинського району  

капітальний 1000,000 

5. с. Тур’я Поляна Капітальний ремонт вулиці Зелена с. 

Тур’я Поляна Ужгородського району  

капітальний 2293,621 

6. с. Туриця Капітальний ремонт вулиці Шевченка с. 

Туриця Ужгородського району 

капітальний 2010,179 

7. с. Раково Капітальний ремонт вулиці Шевченка 

від буд №25 до буд. №108 с. Раково 

Ужгородського району 

капітальний 3479,376 

8. с. Порошково Капітальний ремонт вулиці Нахімова с. 

Порошково Перечинського району 

капітальний 5482,672 

9. с. Вільшинки Капітальний ремонт ділянки вулиці від 

буд. №80 до буд. №159 в с. Вільшинки 

Ужгородського району Закарпатської 

області 

капітальний 1000,000 

10. с. Тур’я Пасіка Капітальний ремонт вулиці 

Партизанська с. Тур’я Пасіка 

Ужгородського району 

капітальний 4000,000 

11. Тур’я Бистра Капітальний ремонт ділянки вул. 

Духновича (від буд.№2 до буд.№30) у с. 

Тур’я Бистра Перечинського району. 

Коригування 

капітальний 591,296 

12. Тур’я Бистра Капітальний ремонт автомобільної 

дороги місцевого значення С 070813 

(Перечин – Свалява) – Тур’я Бистра, км 

0+000 – 2+400 

капітальний 5940,233 

  ВСЬОГО:  32770,977 

 

 

 



Додаток 4 

 

СТРУКТУРА 

Програми соціально-економічного розвитку 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

на 2022 рік 

 

 
№ 

п/п 
Найменування розділів 

Програми 
Головні розробники (виконавці) 

1 2 3 

Пріоритети, завдання та заходи соціально-економічного розвитку громади 

1. Диверсифікація структури економіки громади та покращення діяльності 

економічних суб’єктів 

1.1. Розвиток промислового 

комплексу 

Тур’є-Реметівська сільська рада планує у 2022 році 

розвиток високоефективного перероблення дикорослої 

продукції.  

Залучення промислових підприємств до участі у 

регіональних та міжнародних виставково-ярмаркових 

заходах, проведення презентацій продукції 

промислових підприємств з метою пошуку потенційних 

партнерів та освоєння нових ринків збуту 

1.2. Підтримка розвитку малого і 

середнього підприємництва 

Проведення масово-роз’яснювальної та індивідуальної 

роботи з платниками податків, спрямованої на 

підвищення обізнаності платників податків щодо норм 

податкового законодавства. 

Залучення суб’єктів підприємницької діяльності до 

організації, проведення та обслуговування виставково-

ярмаркових заходів. 

1.3. Розширення переліку 

надання адміністративних 

послуг ЦНАП та покращення 

їх якості  

Відділ ЦНАП планує впровадження нових та 

вдосконалення наявних електронних сервісів для 

обслуговування клієнтів, розширення переліку 

адміністративних послуг. 

1.4. Інвестиційна політика та 

подальше формування 

позитивного інвестиційного 

іміджу громади 

Тур’є-Реметівська сільська рада планує продовжувати 

роботу по залученню коштів державного фонду 

регіонального розвитку, використання інфраструктур-

ної субвенції та соціально-економічної  для реалізації 

пріоритетних інвестиційних програм і проєктів, 

спрямованих на розвиток громади. 

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій 

технологічного переоснащення діючих та організації 

нових високотехнологічних підприємств із 

виробництва, зберігання та переробки дикорослої та 

сільськогосподарської продукції. 

Підготовка та розповсюдження презентаційних 

матеріалів про Тур’є-Реметівську сільську раду 

рекламно-іміджевої продукції, інвестиційного паспорту 

громади. 

Участь та представлення громади у інвестиційних 

форумах, виставках, конференціях, семінарах, «круглих 

столів». 



1.5. Фінансова самодостатність та 

збільшення надходжень до 

бюджетів 

Створення належних фінансових та організаційних 

умов для забезпечення розвитку громади 

 

2. Реалізація туристичного потенціалу регіону 

2.1. Туристична привабливість Створення нових туристичних, історичних та 

культурних маршрутів, виготовлення рекламно- 

інформаційної продукції, участь у туристичних заходах, 

у тому числі ярмарках, виставках, форумах. 

2.2. Збереження історико- 

культурної спадщини 

Проводиться робота по збереженню та реставрації 

пам’яток архітектури громади. 

3. Розвиток сільських територій  

3.1. Розвиток агропромислового 

комплексу (Наприклад: 

тепличне господарство, 

медовий кластер, вівчарство, 

переробна промисловість – 

заморозка та переробка 

дикорослих ягід та грибів) 

Створення сприятливих умов для залучення інвестицій 

в аграрний сектор, організації нових 

високотехнологічних підприємств із виробництва, 

зберігання та переробки сільськогосподарської 

продукції 

 

3.2. Розвиток сільських територій Створення належних матеріальних, фінансових та 

організаційних умов для забезпечення розвитку 

територіальної громади. 

3.4. Забезпечення комплексного 

розвитку території громади 

Участь громади у програмах міжнародної технічної 

допомоги, грантових програмах ЄС. 

3.5. Охорона навколишнього 

природного середовища 

Покращення екологічної інфраструктури (водопоста-

чання, каналізація та пошук можливостей для 

впровадження роздільного збирання побутових відходів 

та обов’язкового сортування сміття), охорона водних, 

земельних та лісових ресурсів. 

4. Забезпечення росту регіонального потенціалу (вирішення наскрізних проблем) 

4.1. Впровадження 

енергоефективних та 

енергозберігаючих 

технологій 

На базі програми енергоплан впровадження системи 

моніторингу споживання енергоресурсів усіх установ 

бюджетної сфери. 

Проведення реконструкції систем освітлення в будівлях 

шляхом заміни ламп на енергоощадні. 

Реалізація проєктів, спрямованих на впровадження 

енергозберігаючих та енергоефективних заходів. 

Реалізація проектів з вуличного освітлення у всіх 

населених пунктах громади. 

4.2. Розвиток дорожньо-

транспортної 

інфраструктури 

 

Проведення реконструкції, капітального, поточного 

ремонтів автомобільних доріг місцевого значення, 

забезпечення безпеки та поліпшення якості надання 

автотранспортних послуг. 

4.3. Реформування житлово- 

комунального господарства 

 

Продовження роботи по благоустрою території, 

впровадження технології роздільного збирання ТПВ зі 

сортуванням сміття. 

За наявності фінансування придбання спеціальної 

техніки. 

5. Розвиток гуманітарної та соціальної сфери 

5.1. Доступна якісна освіта за 

новими стандартами 

Створення належних умов для навчання дітей з 

особливими освітніми потребами шляхом розширення 

мережі груп та класів з інклюзивним навчанням у 

дошкільних та загальноосвітніх навчальних закладах. 



Підвищення рівня забезпечення підвезення учнів до 

навчальних закладів. 

5.2. Покращення медичного 

обслуговування населення 

За наявного фінансування планується зміцнення 

лікувально-діагностичної бази закладів охорони 

здоров’я, оновлення необхідного медичного обладнання. 

5.3. Підвищення рівня зайнятості 

населення та оплати праці 

 

Планується проведення інформаційної та 

роз’яснювальної роботи серед населення та підприємців 

з питань працевлаштування. 

Дотримання чинного законодавства з оплати праці. 

5.4. Соціальний захист населення 

та пенсійне забезпечення 

Проведення роботи по соціальному захисту осіб, які 

беруть (брали) участь в антитерористичній операції та 

членів їх сімей; надання консультацій та соціальної 

допомоги внутрішньо переміщеним особам. 

Забезпечення житлом дитини-сироти. 

5.5. Соціальна робота з сім’ями, 

дітьми та молоддю 

Надання ефективних соціальних послуг, дітям, які 

перебувають в складних життєвих обставинах. 

5.6. Підвищення рівня безпеки та 

захисту громадян 

На 2022 рік планується придбання та встановлення 

системи централізованого оповіщення та зв’язку 

цивільного захисту в населених пунктах: Тур’ї Ремети 

та Порошково. 

5.7. Розбудова інформаційного 

простору та посилення 

взаємодії з громадськістю 

Інформування населення щодо соціально-економічного, 

суспільно-політичного та культурного розвитку 

громади шляхом розміщення відповідних матеріалів на 

офіційному веб-сайті. 

 
 

 

Додаток 5 

 

Перелік затверджених програм 

 

1.  Програма розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради» як інформаційного та культурного центру 

сільської територіальної громади на 2021 - 2022 роки. 

2. Комплексна Програма профілактики злочинності на території Тур’є-

Реметівської ТГ на 2021 – 2023 роки. 

3. Комплексна Програма профілактики злочинності на території Тур’є-

Реметівської СТГ на 2021-2023 роки. 

4. Програма розвитку культури Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки. 

5. Програма розвитку туризму на території Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки. 

6. Програма про надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги на 2022 рік. 

7. Програма соціального захисту найменш захищених верств населення Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік. 



8. Програма «Власний дім» на 2021-2025 роки. 

9. Програма відшкодування некомерційному підприємству «Перечинський 

Центр первинної медико-санітарної допомоги Ужгородської районної ради» 

витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів та товарів медичного 

призначення на 2022 рік.  

10. Програма благоустрою населених пунктів сільської ради на 2021-2022 роки. 

11.  Програма ефективного використання майна комунальної власності Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021-2022 роки. 

12.  Програма національно-патріотичного виховання дітей та молоді на 2021-

2025 роки. 

13.  Програма розвитку фізичної культури і спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради на 2021 – 2025 роки. 

14.  Програма «Спортивний майданчик» на 2021-2025 роки. 

15.  Програма «Обдарована дитина» на 2021-2025 роки. 

16.  Програма фінансової підтримки започаткування у с. Тур’ї Ремети 

міжнародного фольклорного фестивалю-конкурсу «Стежками Федора 

Фекети» на 2021 – 2023 роки. 

17.  Програма підтримки військовослужбовців, зарахованих для проходження 

служби в Збройних Силах України за контрактом та їх сімей на 2021 - 2022 

роки. 

18.  Програма розвитку та удосконалення цивільного захисту Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки. 

19.  Програма поводження з твердими побутовими відходами на території 

населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 

2021-2025 рр. 

20.  Програма розвитку малого і середнього підприємництва на території Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021–2023 роки. 

21.  Програма розвитку земельних відносин та охорони земель на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки. 

22. Програма «Природоохоронні та екологічні заходи на території Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021-2023 роки». 

23.  Програма відпочинку та оздоровлення дітей на період до 2023 року. 

24.  Про затвердження Програми організації суспільно-корисних робіт для 

порушників, на яких судом накладено адміністративні стягнення у вигляді 

виконання суспільно-корисних робіт у населених пунктах Тур’є-

Реметівської сільської ради. 
 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 



Додаток № 2  

до рішення виконкому  

№ 196  від 22.12.2021 р. 

 

 

ПАСПОРТ 

програми розвитку культури 

у Тур’є-Реметівській територіальній громаді 

на 2022-2024 роки 
 

1 Ініціатор розроблення 

Програми 

Відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради 

2 Дата, номер і назва 

розпорядчого документа про 

схвалення проекту Програми 

Рішення сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради __________________. 

3 Розробник Програми Відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради 

4 Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради 

5 Учасники Програми Структурні підрозділи відділу культури 

та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

6 Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

Програма розрахована на три роки 

7 Основні напрямки Програми Збереження мережі закладів культури та 

кадрового потенціалу; надання якісних 

культурних послух для різних верств 

населення громади; відродження, 

збереження, популяризація та розвиток 

культурних традицій громади; 

естетичне та духовне виховання дітей та 

юнацтва, підтримка обдарованої молоді. 

8 Джерела фінансування 

 

Державний бюджет, місцевий бюджет (в 

межах кошторисних призначень на 

2022-2024 роки), інші джерела не 

заборонені Законом України. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальні положення  

 

Програму розвитку культури в Тур’є-Реметівській сільській раді  на 2022-

2024 роки (далі – Програма) розроблено з метою забезпечення належного 

функціонування закладів культури громади та проведення культурно-

мистецьких заходів. 

Ця Програма базується на Конституції України, законах України «Про 

культуру», «Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Про позашкільну освіту» 

та передбачає вдосконалення реалізації державної політики у сфері культури, 

збереження та подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, розвиток 

культурних традицій громади, збереження історичних та культурних цінностей, 

забезпечення доступності закладів культури для всіх верств населення, 

створення максимально сприятливих умов для творчого формування 

особистості, розкриття її здібностей, задоволення духовних і естетичних 

проблем, відродження народної творчості та популяризації національних 

звичаїв і обрядів, організацію змістовного дозвілля, масового відпочинку та 

культурного обслуговування населення. 

Аналіз соціокультурної ситуації в громаді свідчить, що,  не зважаючи на 

складні економічні умови, вдалося зберегти мережу закладів культури, 

кадровий потенціал галузі, забезпечити підтримку аматорського мистецтва, 

художньої творчості. У Тур’є-Реметівській сільській територіальній громаді 

станом на 01.12.2021 року діє комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради» яка включає в себе 10 бібліотек-філій,  13 клубних 

закладів, 1 школу мистецтв. 

Впродовж останніх років робота закладів культури громади 

спрямовувалась на адаптацію сфери культури до нових соціально-економічних 

умов. Зусиллями органів місцевого самоврядування вдалося зберегти мережу 

закладів культури і бібліотек, забезпечити підтримку діяльності аматорських 

колективів Тур’є-Реметівської сільської ради.  

Проте, галузь культури є водночас субстанцією глибоких традицій і 

творення нових стандартів, які останнім часом розвиваються надзвичайно 

динамічно. Основне завдання культурної спільноти – зберегти і продовжити 

надбані віками культурні, моральні і духовні цінності та адаптувати їх 

тривалість в нових умовах, а також створювати сприятливі умови для розвитку 

нових видів, жанрів, способів і засобів творення культурного продукту, без 

яких суспільство, нація, кожна окрема людина не можуть мати перспективи. 

Потребує переформатування та переоснащення діяльність всіх клубних 

закладів для виконання у повному обсязі відповідних сучасних стандартів. 

На часі – величезний пласт роботи щодо збору, вивчення, фіксації, 

репрезентації кращих зразків традиційної народної культури, у тому числі 

побутової. 

Є чимало різного роду і різного обсягу проблем щодо життєдіяльності 

аматорського мистецтва, перш за все оплата творчої праці, забезпечення 

музичними інструментами, транспортом, відповідними комунальними 



стандартами закладів культури. Існує низка проблем та першочергових завдань, 

які вимагають більш комплексного підходу та тривалих термінів реалізації. 

Стан матеріально-технічного забезпечення закладів культури, особливо 

на селі, залишається складним.  

Бібліотеки громади потребують не тільки поповнення фондів новими 

надходженнями, а й запровадження сучасних технологій. Необхідно вирішити 

питання доступності електронних наукових, художніх та періодичних видань. 

В умовах  обмеженого  фінансування  галузі  накопичилося  ряд  проблем,  

що  потребують  невідкладного  вирішення.  На низькому рівні знаходиться 

організаторська робота серед молоді по культурному вихованню, залученню її 

до участі у культурному житті села. Необхідність  збереження  і  розвиток  

кадрового  потенціалу,  забезпечення  належних  соціальних  умов  для  

працівників  культури,  адже  низька  заробітна  плата,  зниження  соціального  

статусу  й  престижу  культурно-мистецьких  професій,   недостатня  матеріаль-

но-технічна  база  закладів  культури  - все  це  значно  ускладнює  залучення  

до  роботи  у  культурі  молодих,  кваліфікованих  фахівців.  Наслідком  цього  є  

тенденція  до  старіння  кадрів  і  зниження  їх  фахового  рівня,  а  також  

значної  плинності  кадрів. 

Все це зумовлює необхідність прийняття Програми. 

 

ІІ. Мета програми  

 

Основною метою Програми є відродження, збереження та розвиток 

духовних здобутків, звичаїв та традицій нашого народу, кращих традиційних 

цінностей нашого краю. 

Досягнення цієї мети можливе за умови створення ефективних механізмів 

підтримки культурно-мистецької сфери, незалежно від форм власності, 

підпорядкування та правового статусу закладів культури, творчих колективів, 

об’єднань.  

ІІІ. Завдання програми  

 

Основними завданнями Програми є: 

- створення умов для належного функціонування базової мережі 

закладів культури; 

- забезпечення розвитку творчого потенціалу та культурного простору 

громади, збереження нематеріальної спадщини; 

- збереження культурної спадщини; 

- інформатизація культурної сфери; 

- здійснення технічного переоснащення закладів культури; 

- надання підтримки майстрам - аматорам; 

- розширення напрямків міжмуніципальної  культурної співпраці з 

метою створення позитивного та привабливого іміджу громади; 

- створення належних умов для здобуття початкової мистецької освіти 

(зокрема, для соціально-незахищених категорій дітей, молоді); 

- визначення культурного розвитку громади одним з пріоритетних         



напрямів діяльності органів місцевого самоврядування; 

- координація діяльності закладів культури та освіти у вирішенні  питань  

організації культурно-дозвіллєвої, просвітницької діяльності, створення 

та реалізації спільних проектів, покращення матеріально-технічного  

стану сільських закладів культури; 

- забезпечення постійного контролю щодо виконання у закладах культури 

вимог пожежної безпеки, охорони праці, забезпечення вільного доступу 

осіб з обмеженими фізичними можливостями 

- збереження та  популяризація історико-культурної спадщини; 

- створення належних умов для зберігання та поповнення музейного 

фонду; 

- впровадження сучасних інформаційних, інтелектуальних технологій у 

музеї; 

- стимулювання залучення позабюджетних джерел фінансування, зокрема,      

коштів спонсорів, благодійників, меценатів та інвесторів; 

 

IV. Термін дії Програми  

 

Термін дії програми 2022-2024 роки. 

 

V. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

Виконання Програми дасть змогу: 

- зберегти функціонування діючої мережі закладів культури; 

- підвищити рівень культурного обслуговування громадян, забезпечити їх 

доступ до культурних надбань, розширити спектр надання культурно- 

дозвіллєвих послуг населенню, зокрема молоді; 

- створити сприятливі умови для розвитку культури у Тур’є-Реметівській 

громаді; 

- розширити доступ до історико-культурних цінностей краю; 

- поліпшити рівень культурного обслуговування населення; 

- забезпечити подальший розвиток аматорських колективів, втілення нових 

культурних проектів; 

- сприяти відродженню та подальшому розвитку традиційних народних 

ремесел; 

- забезпечити повноцінне функціонування закладів культури; 

- підвищений рівень зацікавленості дітей та молоді діяльністю клубних 

закладів; 

- підвищити рівень поінформованості та обізнаності різних груп населення 

щодо клубних формувань та їх спеціалізації; 

- забезпечити надання якісного культурного продукту; 

- створити сприятливі умови в організації якісного змістовного дозвілля 

жителів сільської територіальної громади; 

- покращити матеріально-технічну базу клубних закладів; 

- підвищити кваліфікацію професійних працівників галузі культури, 



формувати професійну майстерність; 

- стимулювати діяльність та визнання суспільством молодих талановитих 

митців; 

- створити сприятливі умови навчання дітей, юнацтва та підготовку 

майбутніх митців. 

-  

VI. Фінансове забезпечення програми 

 

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок коштів бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради, 

коштів, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування 

програми – 5525,0 тис. грн. (п’ять мільйонів п’ятсот двадцять п’ять тисяч) 

гривень на 2022-2024 роки, згідно з переліком завдань і заходів Програми. 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 3  

до рішення виконкому  

№ 196  від 22.12.2021 р. 

 

 

ПАСПОРТ 

програми розвитку туризму 

у Тур’є-Реметівській територіальній громаді 

на 2022-2024 роки 

 

 

1. Ініціатор розроблення Програми Відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради 

2. Розробник Програми Відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради 

3. Відповідальний виконавець 

Програми 

Відділ культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради 

4. Учасники Програми Структурні підрозділи відділу 

культури та туризму Тур’є-

Реметівської сільської ради 

5. Термін реалізації Програми 2022-2024 роки 

Програма розрахована на три роки 

6. Основні напрямки Програми Збільшення кількості туристів, 

сформований конкурентоздатний 

туристичний продукт та забезпечена 

системна промоція дестинації. 

Вдосконалена туристична 

інфраструктура, рівень сервісу, 

забезпеченість кадрами та координація 

дій влади, бізнесу та громадських 

організацій. 

7. Джерела фінансування 

 

Державний бюджет, місцевий бюджет 

(в межах кошторисних призначень на 

2022-2024 роки), інші джерела не 

заборонені Законом України. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



І. Загальні положення  

 

Програма розвитку туризму на території Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022-2024 роки (далі - Програми) базується на 

Конституції України, законах України "Про туризм", "Про курорти", 

розпорядженні Кабінету Міністрів України від 6 серпня 2008 року № 1088-р 

"Про схвалення Стратегії розвитку туризму і курортів" і передбачає 

вдосконалення реалізації державної політики у сфері туризму, збереження та 

подальший розвиток культурного потенціалу в громаді, збереження історичних 

цінностей, масового відпочинку, культурного обслуговування населення та 

розвитку вело туризму. 

Туристична галузь набуває все більшого значення для розвитку економіки 

та соціальної сфери. Розвиток в’їзного та внутрішнього туризму, екскурсійної 

діяльності має тенденцію до перетворення у важливий чинник підвищення 

якості життя в громаді, створення додаткових робочих місць, наповнення 

місцевого бюджету та підвищення авторитету Турянщини як на внутрішньому, 

так і на міжнародному туристичних ринках. Туризм істотно впливає на такі 

сектори економіки як транспорт, торгівля, зв’язок, будівництво, сільське 

господарство, виробництво товарів широкого вжитку і є одним з найбільш 

перспективних напрямів структурної перебудови економіки. У свою чергу, 

важливими факторами розвитку туристичної галузі є природно-рекреаційний та 

історико-культурний потенціал регіону. Тур’є-Реметівська громада має для 

цього одні з найкращих в Україні умови, наявність унікальних у 

всеукраїнському і європейському масштабах культурних та природних об’єктів: 

поля та луки в низовині, пологі схили вкриті лісом, переважно букової породи, 

є осередки дуба, берези, дугласії, модрини, смереки, граба,  багато 

різноманітних диких тварин, гори-самородки вкриті лісами, які займають 

велику частину території громади, тут розташована відома полонина Руна (1482 

метри над рівнем моря).  Проте, цей потенціал не використовується туристами. 

Перешкодами на шляху до перетворення туристичної сфери громади  у сучасну 

галузь економіки є недостатній розвиток туристичної інфраструктури, зокрема, 

нестача закладів розміщення туристів різних стандартів (готелів, мотелів, 

хостелів, кемпінгів), відсутність індустрії відпочинку та розваг, не облаштовані 

місця короткочасного відпочинку туристів, в деяких місцевостях незадовільний 

стан доріг, відсутність під’їздів до багатьох популярних туристичних об’єктів, 

не розроблені дієві програми їх збереження та пристосування для потреб 

туристів, недостатня забезпеченість туристичної галузі висококваліфікованими 

спеціалістами, неефективна діяльність відповідних структур щодо забезпечення 

екологічної безпеки територій для розвитку рекреаційного бізнесу, відсутність 

системного рекламного та інформаційного забезпечення та слабке лобіювання 

потреб громади на обласному рівні. Вкрай недостатньо використовується 

потенціал розвитку туризму в сільській місцевості, як один із чинників 

збільшення безробіття у селах. Усе це зумовлює необхідність прийняття 

Програми. Ця Програма покликана стати концептуальною базою трирічного 

розвитку туризму у громаді як високорентабельної галузі економіки, важливого 



засобу культурного та духовного виховання жителів та гостей громади. 

Враховуючи масштабність поставлених завдань, Програма потребує потужного 

фінансування як з державного, обласного, так і з місцевого бюджету Тур’є-

Реметівської територіальної громади, а також коштів з позабюджетних 

надходжень. 

ІІ. Мета програми  

 

Основною метою Програми є створення конкурентоспроможного 

туристичного продукту, здатного максимально задовольнити туристичні 

потреби населення громади, забезпечити на цій основі комплексний розвиток 

громади за умови збереження екологічної рівноваги та історико-культурної 

спадщини. Оптимізація використання туристичних ресурсів, подальше 

формування туристичного продукту, забезпечення зростання надходжень до 

бюджетів усіх рівнів сприятиме соціально-економічному розвитку громади. 

 

ІІІ. Завдання програми  
 

Основними завданнями Програми є:  

- забезпечення сталого розвитку туристичної галузі в громаді;  

- підвищення рівня життя громадян і створення додаткових робочих місць;  

- популяризація історії та культури краю;  

- залучення інвестицій у туристичну галузь;  

- ефективне просування туристичного продукту;  

- впорядкування і модернізація туристичних об’єктів громади;  

- розробка та впровадження нових туристичних маршрутів з урахуванням 

історико-краєзнавчої, літературно-мистецтвознавчої, історико-етнічної та іншої 

тематики.  

Програмою визначаються такі напрями розвитку туризму:  

- створення досконалої системи управління галуззю;  

- розвиток та зміцнення матеріальної бази туризму;  

- ефективне використання рекреаційних ресурсів, об’єктів історико-

культурної спадщини та необхідність їх збереження;  

- організація рекламно-інформаційної підтримки розвитку галузі;  

- відтворення народних традицій та ремесел;  

- забезпечення здійснення організаційно-правових заходів контролю. 

 

IV. Термін дії Програми  

 

Термін дії програми 2022 - 2024 роки. 

 

V. Очікувані результати, ефективність Програми 

 

Реалізація зазначених завдань та напрямів дозволить покращити у 

територіальній громаді роботу туризму. Завдяки туристичній галузі, як виду 

економічної діяльності, здійснюватиметься ефективне та раціональне 



використання природно-заповідних територій місцевого значення та об’єктів 

історико-культурної спадщини з одночасним їх збереженням і відновленням. 

Реалізація Програми забезпечить:  

- перетворення та утвердження територіальної громади, як одного з 

провідних в історико-пізнавальному та відпочинковому туризмі, з добре 

розвинутою туристичною інфраструктурою, привабливою для вітчизняного та 

зарубіжного туризму;  

- впорядкування використання туристичних ресурсів;  

- доступність туристичних послуг для всіх категорій населення;  

- формування позитивного туристичного іміджу громади;  

- збереження та раціональне використання цінних туристичних ресурсів;  

- підвищення рівня привабливості та пристосованості до потреб туризму 

об’єктів історико-культурної спадщини;  

- підвищення якості обслуговування туристів;  

- підтримку народних промислів та ремесел;  

- упорядкування інформаційного простору;  

- збільшення надходжень до бюджетів усіх рівнів. 

 

VI. Фінансове забезпечення програми 

 

        Фінансове забезпечення Програми здійснюється відповідно до 

законодавства за рахунок коштів бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради, 

коштів, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування 

програми – 490,0 тис. грн. (чотириста дев’яносто  тисяч) гривень на 2022-2024 

роки згідно з переліком завдань і заходів Програми. 

 

 

 

 

 



Додаток 

до Програми 

 

Перелік завдань і заходів Програми 

 
№ 

з/п 

Перелік заходів 

Програми 

Строк 

виконання 

Виконавці Джерела 

фінансу

вання 

Орієнтовні обсяги 

фінансування (вартість), 

тис.грн., у тому числі 

Всього: 2022 2023 2024 

1. Розроблення та 

постійне поповнен-

ня вкладки Туризм 

на офіційному веб-

сайті Тур’є-Реметів-

ської сільської 

територіальної 

громади 

постійно Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий - - - - 

2.  Забезпечення стало-

го розвитку турис-

тичної галузі в 

громаді. Сприяння в 

організації виготов-

лення та реалізації 

сувенірної продукції 

постійно Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий 40,0 10,0 15,0 15,0 

3. Створення 

Туристично-

інформаційного 

центру на базі 

сільських клубів 

або бібліотек. 

2022-2024 

роки 

Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий 100,0 35,0 35,0 30,0 

4. Популяризація 

історії та культури 

краю. Організація 

інфотурів, екскурсій, 

тощо 

постійно Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий 30,0 10,0 10,0 10,0 

5. Виготовлення 

інформаційних 

табличок та вказів-

них знаків по 

туристичних 

маршрутах Тур’є-

Реметівської 

громади 

постійно Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий 50,0 20,0 15,0 15,0 

6. Залучення молоді до 

активних занять 

туризмом. 

Проведення міських 

змагань юних 

туристів-краєзнавців 

та молоді. 

2022-2024 

роки 

Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий 60,0 20,0 20,0 20,0 



 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

7. Розробка та 

впровадження 

нових туристичних 

маршрутів 

постійно Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий 60,0 20,0 20,0 20,0 

8. Виготовлення, 

розробка буклетів  

та відеоматеріалів 

туристичних 

об’єктів та 

маршрутів 

постійно Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий 60,0 20,0 20,0 20,0 

9.   Облаштування 

сувенірного куточку 

"З любов’ю з 

Турянщини" при 

сільських клубах чи 

бібліотеках 

2022-2024 

роки 

Відділ 

культури та 

туризму 

Місцевий 90,0 30,0 30,0 30,0 

 Всього:    490,0 165,0 165,0 160,0 



Додаток № 4  

до рішення виконкому  

№ 196  від 22.12.2021 р. 

 

 

Програма 

надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги на 2022 рік 

 
З кожним роком, як в цілому по Україні, так і безпосередньо на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради збільшується кількість людей, які 

потребують сторонньої допомоги. Ця необхідність пов’язана зі старінням 

населення, хворобами, які спричиняють інвалідність, втратою людиною 

працездатності та можливості до самообслуговування. 

На території громади проживають і особи з інвалідністю, серед них і 

особи з інвалідністю І групи, які за висновком лікарської комісії потребують 

стороннього догляду, а також діти з інвалідністю. А крім того погіршується 

стан здоров’я та відповідно здатність до самообслуговування людей похилого 

віку, особливо тих, які проживають далеко від родичів і не перебувають на 

обліку в територіальному центрі соціального обслуговування населення 

пенсіонерів та одиноких непрацездатних громадян. 

Програма розроблена на виконання Закону України «Про соціальні 

послуги», постанови Кабінету Міністрів України від 29.04.2004 року № 558 

«Про затвердження порядку призначення і виплати компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги» та постанови Кабінету Міністрів 

України від 23.09.2020 року № 859 «Деякі питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які надають соціальні послуги з догляду на 

непрофесійній основі» і спрямована на посилення соціального захисту 

населення, відтворення життєдіяльності, соціальної адаптації та повернення до 

повноцінного життя окремих осіб, які проживають на території громади, та 

потребують сторонньої допомоги. 

 

Мета Програми 

Забезпечення соціальними послугами громадян похилого віку, осіб з 

інвалідністю, хворих, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги фізичними особами. Головною метою Програми є 

поліпшення або відтворення життєдіяльності окремих соціальних груп 

населення та осіб з інвалідністю, що перебувають у складних життєвих 

обставинах, які не в змозі їх подолати за допомогою наявних засобів та 

можливостей, попередження виникнення таких обставин та створення умов 

для самостійного розв’язання повсякденних проблем. 

 



Пріоритетні завдання: 

- Сприяння особам, що перебувають у складних життєвих обставинах 

та які не в змозі їх подолати за допомогою наявних засобів та можливостей; 

- Попередження виникнення складних життєвих обставин; 

- Розширення послуг особам, які не здатні до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги. 

-  

Завдання Програми 

Основним завданням Програми є  виплата компенсації за доглядом, що 

призначається особі, яка надає соціальні послуги з догляду без провадження 

підприємницької діяльності на непрофесійній основі. 

 

Очікуваний результат та термін реалізації Програми 

Виконання Програми дасть змогу посилити соціальний захист людей, 

які потребують сторонньої допомоги, сприятиме покращенню умов їх 

проживання, врахуванню індивідуальних життєвих потреб людей, що 

потрапили в складні життєві обставини і потребують таких соціальних послуг, 

безпеки і якості їх життя, та забезпечить виплату компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні послуги інвалідам, громадянам похилого віку, 

дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і 

потребують постійної сторонньої допомоги у 2022 році. 

 

Фінансове забезпечення Програми 

Головним розпорядником коштів та виконавцем Програми є Відділ 

соціального захисту населення та охорони здоров’я Тур’є-Реметівської 

сільської ради, який проводить виплату компенсацій. Фінансування даного 

виду виплат особам, які зареєстровані на території громади, здійснюються за 

рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» на 2022 рік 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

2. Дата, номер і назва 

розпорядчого документа 

органу виконавчої влади 

про розроблення 

Програми 

Рішення сесії №_____ від _________2021р. 

3. Розробник Програми Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

4. Співрозробники 

Програми 

Фінансовий відділ Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

5. Відповідальні виконавці 

Програми 

Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

6. Учасники Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Відділ соціального захисту населення та 

охорони здоров’я Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

7. Термін реалізації 

Програми 

2022 рік 

8. Джерела фінансування 

Програми 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської ради 

9. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми, всього, 

 

у тому числі: 2022 рік 

9.1. коштів бюджету Тур’є-

Реметівської сільської 

ради 

250 тис.грн 

9.2. коштів інших джерел 0 

 

 

 

 

 

 



РЕСУРСНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ПРОГРАМИ 

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, особам з інвалідністю, дітям з 

інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги» на 2022 рік 

 

Показники витрат Етап виконання 

Програми, 2022 рік 

Всього 

Бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

250 тис.грн. 250 тис.грн. 

Кошти небюджетних джерел 0 0 

Разом 250 тис.грн. 250 тис.грн. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



НАПРЯМКИ ДІЯЛЬНОСТІ ТА ЗАХОДИ ПРОГРАМИ 

«Надання соціальних гарантій фізичним особам, які надають соціальні послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інвалідністю, хворим, які не здатні до самообслуговування і потребують сторонньої 

допомоги» на 2022 рік 

 

 
№ 

п/п 

Назва 

напрямку 

діяльності 

(пріоритетні 

завдання) 

Перелік заходів Програми Строк 

виконання 

заходів 

 

 

Виконавці 

Джерела 

фінансування 

Орієнтовні 

обсяги 

фінансування 

на 2022 рік, 

тис.грн. 

Очікувані результати 

1 2 3 4 5 6 7 8 

1. Реалізація 

державної 

політики в 

галузі 

соціального 

захисту 

населення 

окремих 

категорій 

громадян, які 

проживають на 

території 

Тур’є-

Реметівської 

сільської ради 

Виплата компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні 

послуги згідно Постанови КМУ від 

29.04.2004 року № 558 «Про 

затвердження Порядку 

призначення і виплати компенсації 

фізичним особам, які надають 

соціальні послуги 

2022 Тур’є-

Реметівська 

сільська рада 

Відділ 

соціального 

захисту 

населення та 

охорони 

здоров’я 

Тур’є-

Реметівської 

сільської 

ради 

Бюджет Тур’є-

Реметівської 

сільської ради 

250,00 

соціальний захист 

людей, які потребують 

сторонньої допомоги, 

сприятиме 

покращенню умов їх 

проживання, 

врахуванню 

індивідуальних 

життєвих потреб 

людей, що потрапили в 

складні життєві 

обставини і 

потребують таких 

соціальних послуг, 

безпеки і якості їх 

життя 

2. Виплата компенсації фізичним 

особам, які надають соціальні 

послуги на непрофесійній основі 

згідно Постанови КМУ від 

23.09.2020 року №859 «Деякі 

питання призначення і виплати 

компенсації фізичним особам, які 

надають соціальні послуги з 

догляду на непрофесійній основі» 

2022 Бюджет Тур’є-

Реметівської 

сільської ради 

Всього: 250,00  

 

               Керуючий справами (секретар) 

               виконавчого комітету сільської ради                                                                          Михайло БІГАН  



Додаток № 5  

до рішення виконкому  

№ 196  від 22.12.2021 р. 

 

Програма 

соціального захисту найменш захищених верств населення  

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік 
 

1. Зміст програми 

 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» 

передбачається надання матеріальної допомоги малозабезпеченим громадянам 

у зв’язку з виплатою допомоги на поховання осіб, не застрахованих в системі 

загальнообов’язкового державного соціального страхування, не працюючих, 

не зареєстрованих в центрі зайнятості населення, як безробітні. 

 

2. Мета, строки дії програми 

 

      Часткове розв’язання матеріальної проблеми осіб, які здійснюють 

поховання померлих. 

      Програма буде виконуватись протягом 2022 року. 

 

3. Фінансове забезпечення програми 

 

      Орієнтовний обсяг фінансування програми з сільського бюджету 50000 

гривень. 

       Допомога на поховання однієї особи затверджена в сумі  2500 гривень. 

 

4. Організаційне забезпечення програми 

 

       Виконання Програми здійснює відділ соціального захисту населення 

та охорони здоров’я Тур’є-Реметівської сільської ради. Контроль за виконанням 

даної програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ 

 

 

 

Назва Програми: Програма соціального захисту найменш захищених верств 

населення Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2022 рік 

Підстава для розроблення: Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

Замовник або координатор: відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров’я Тур’я-Реметівської сільської ради. 

Мета програми: Часткове розв’язання матеріальної проблеми осіб, які 

здійснюють поховання померлих.  

Строк дії Програми: 2022 рік.  

Загальні обсяги фінансування Програми: Видатки з сільського бюджету в 

сумі 50,0 тис. грн. 

Очікувані результати виконання: Часткове розв’язання матеріальної 

проблеми осіб, які здійснюють поховання померлих. 

Контроль за виконанням постійна комісія з питань фінансів, бюджету, 

планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва. 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток № 6  

до рішення виконкому  

№ 196  від 22.12.2021 р. 

 

 

ПАСПОРТ ПРОГРАМИ 

 

1. Ініціатор розроблення 

Програми 

Тур’є-Реметівська сільська рада 

Закарпатської області 

2. Розробник Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Перечинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги Ужгородської районної 

ради». 

3. Спів розробники Програми Тур’є-Реметівська сільська рада 

Закарпатської області 

4. Учасники Програми Комунальне некомерційне підприємство 

«Перечинський Центр первинної медико-

санітарної допомоги Ужгородської районної 

ради» та Тур’є-Реметівська сільська рада. 

5. Термін реалізації Програми 2022 рік 

6. Джерела фінансування Обласний бюджет, сільський бюджети та 

інші кошти, не заборонені чинним 

законодавством. 

7. Загальний обсяг 

фінансових ресурсів, 

необхідних для реалізації 

Програми 

 

250 тис.грн. 

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

Закарпатської області 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ПРОГРАМА 

відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах та придбання товарів медичного 

призначення на 2022 рік  

 

 Загальні положення 

На території Тур’є-Реметівська сільської ради (СТГ) станом на 01.12.2021 

року на обліку в закладах охорони здоров’я знаходиться 718 осіб, які у 

відповідності до Постанови Кабінету Міністрів України від 17 серпня 1998 

року № 1303 «Про впорядкування безоплатного та пільгового відпуску 

лікарських засобів за рецептами лікарів у разі амбулаторного лікування 

окремих груп населення та за певними категоріями захворювань» 

користуються правом на пільгове забезпечення лікарськими засобами. 

 Для покращення якості медичної допомоги, забезпечення доступності 

соціального захисту інвалідів, учасників війни та бойових дій і пільгових 

категорій населення на території Тур’є-Реметівської сільської  ради виникає 

необхідність фінансування цільових програм соціального захисту даної 

категорії громадян. 

Мета програми 

Метою Програми є забезпечення  лікарськими засобами,  які 

зареєстровані в Україні в установленому законом порядку та включені до 

галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я, хворих, які потребують 

постійного прийому ліків, підвищення рівня соціального захисту пільгової 

категорії населення на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

Основні завдання та заходи програми: 

Основними завданнями Програми є: 

100 відсоткове забезпечення  лікарськими засобами безоплатно і на 

пільгових умовах у разі амбулаторного лікування  окремих груп населення та 

пацієнтів з певними категоріями захворювань. 

          Заходи щодо виконання Програми на 2022 рік додаються. 
 

Фінансове забезпечення програми 

Фінансування заходів щодо реалізації Програми здійснюватиметься за 

рахунок коштів бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради та інших джерел 

не заборонених законодавством. 

 

 

Обсяг коштів, які пропонується 

залучити на виконання Програми 

Обсяг фінансування (тис. грн.) 

2022 рік 

Бюджет Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

250,00 

Всього 250,00 

 



Очікувані результати 

 Виконання Програми дозволить забезпечити  лікарськими засобами 

безоплатно і на пільгових умовах у разі амбулаторного лікування  окремі 

пільгові групи населення  Тур’є-Реметівської сільської ради (СТГ) та за 

певними категоріями захворювань . 

 

Координація та контроль за ходом виконання програми 

Координацію виконання, узагальнену інформацію про хід та результати 

виконання Програми здійснює Тур’є-Реметівська сільська рада. 

Внесення змін до Програми здійснюється Тур’є-Реметівською сільською 

радою. 
 

  

 



Додаток  

до Програми 

 

 

Орієнтовні обсяги фінансування Програми відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском лікарських засобів 

безоплатно і на пільгових умовах та придбання товарів медичного призначення  на 2022 рік 

 

 
 

 

№ 

з/п 

Назва напряму 

діяльності 

(пріоритетні завдання) 

Перелік заходів програми Строк 

вико-

нання 

заходу 

Джерела фінансування Орієнтовні 

обсяги 

фінан-

сування, 

тис. грн. 

1. Інші виплати 

населенню 

Відшкодування витрат, пов’язаних з відпуском 

лікарських засобів безоплатно і на пільгових умовах 

громадянам, які мають на це право відповідно до 

законодавства, в тому числі: 

- паліативна допомога онкохворим; 

- всі інші пільгові категорії пацієнтів; 

- інших товарів (калоприймачів). 

2022 Разом. 

 

 

250,0 

 

 

Місцевий бюджет 

Місцевий бюджет 

Місцевий бюджет 

 

150,0 

28,0 

     72,0 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської ради                                                                                         Михайло БІГАН 
 

                         



 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                             № 197          

 

Про схвалення проєкту рішення  

«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської  

територіальної громади на 2022 рік» 

 

07557000000 

(код бюджету) 

 

  

Розглянувши проєкт рішення «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік», у відповідності до статті 28 Закону 

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

Реметівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

     1. Схвалити проєкт рішення «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2022 рік» (додається). 

     2. Проєкт рішення «Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022 рік»» подати на розгляд чергової сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради для подальшого затвердження. 
 
 
 
 
 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 



Додаток   

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської   сільської ради 

від 22.12.2021 № 197 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Дванадцята сесія VIII скликання 

 

                                                       РІШЕННЯ                                        ПРОЄКТ 

 

__________________                  Тур’ї  Ремети                                        _______ 

 

Про бюджет Тур’є-Реметівської  

сільської територіальної громади на 2022 рік 

 

07557000000 
  (код бюджету) 

  

Керуючись Бюджетним кодексом України, відповідно до пункту 23 

частини 1 статті 26, статей 59 та 61 Закону України «Про місцеве 

самоврядування», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Визначити на 2022 рік: 

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі 145 109 800 

гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого  бюджету – 144 051 

800 гривень та доходи спеціального фонду місцевого бюджету –  1 058 000 

гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі 145 109 800 

гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого бюджету – 

143 996 200 гривень та видатки спеціального фонду місцевого бюджету – 

1 113 600 гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 55 600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 55 600 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської 

територіальної громади у розмірі 115 000 гривень, що становить 0,08 

відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом; 



резервний фонд бюджету сільської територіальної громади у розмірі 

50 000 гривень, що становить 0,03 відсотків видатків загального фонду 

місцевого бюджету, визначених цим пунктом. 

2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у розрізі відповідальних 

виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 до цього рішення. 

3. Затвердити на 2022 рік міжбюджетні трансферти згідно з додатком 4 

до цього рішення. 

4. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади 

на реалізацію місцевих програм у сумі 1 570 000 гривень згідно з додатком 5 

до цього рішення. 

5. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської територіальної 

громади на 2022 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України, 

та трансферти, визначені статтею 97, 1032, 1033 , 1036 Бюджетного кодексу 

України (крім субвенцій, визначених статтею 691 та частиною першою статті 71 

Бюджетного кодексу України); 

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України та 

статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

3) джерелами формування у частині кредитування є надходження, 

визначені статтею 64 Бюджетного кодексу України.    

6. Установити, що джерелами формування спеціального фонду бюджету 

сільської територіальної громади на 2022 рік: 

1) у частині доходів є надходження, визначені статтями 691, частиною 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10  частини 

1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування визначені 

статтею 72 Бюджетного кодексу України.   

7. Установити, що у 2022 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету сільської територіальної громади (абзаци 1, 2 пункту 6 цього рішення) 

згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 статті 71 

Бюджетного кодексу України, спрямовуються на реалізацію заходів, 

визначених частиною 2 статті 71 та статтями 89, 91 Бюджетного кодексу 

України, а кошти, отримані до спеціального фонду згідно з відповідними 

підпунктами абзацу 3 пункту 6 цього рішення, спрямовуються відповідно на 

надання кредитів індивідуальним сільським забудовникам.  

8. Визначити на 2022 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади 

видатки загального фонду на: 

оплату праці працівників бюджетних установ; 

нарахування на заробітну плату; 

придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 



забезпечення продуктами харчування; 

оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

соціальне забезпечення; 

поточні трансферти місцевим бюджетам;  

забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами 

реабілітації, виробами медичного призначення для індивідуального 

користування;  

оплата енергосервісу. 

9. Відповідно до статей 43, 73 Бюджетного кодексу України надати 

право виконавчому комітету сільської ради отримувати у порядку, 

визначеному Кабінетом Міністрів України, позики на покриття тимчасових 

касових розривів місцевого бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених 

видатків загального фонду, в межах поточного бюджетного періоду за 

рахунок коштів єдиного казначейського рахунку на договірних умовах без 

нарахування відсотків за користування цими коштами з обов'язковим їх 

поверненням до кінця поточного бюджетного періоду. 

10. Надати право фінансовому відділу сільської ради у разі внесення 

Міністерством фінансів України змін і доповнень до бюджетної класифікації 

враховувати такі зміни під час складання й виконання розпису бюджету 

сільської територіальної громади на 2022 рік. 

11. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської територіальної 

громади на виконання норм Бюджетного кодексу України: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з дня 

набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснювати управління бюджетними коштами у межах 

встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

щодо яких визначені цим рішенням, відповідно до вимог та за формою, 

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2022 року; 

оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з дня 

затвердження таких документів; 

4) забезпечення у першочерговому порядку потреби в коштах на 

оплату праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов праці та розміру мінімальної заробітної плати;  

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 

газ, інші енергоносії, комунальні послуги та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами, та укладання договорів за кожним 

видом відповідних послуг у межах бюджетних асигнувань, затверджених у 

кошторисі. 



12. Надати право сільської голові за погодженням із постійною 

комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва.: 

12.1. Здійснювати протягом 2022 року розподіл та перерозподіл обсягів 

субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих 

бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, 

нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад з 

наступним затвердженням на сесії Тур’є-Реметівської  сільської ради. 

12.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у разі, якщо після 

прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади 

повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано 

бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного 

головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного 

розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення 

не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи 

послуг іншим головним розпорядником бюджету міської територіальної 

громади, якому це доручено.  

12.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік у разі внесення змін до 

структури сільської ради та передачі повноважень головних розпорядників 

коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської 

ради. 

12.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних 

коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх фінансування,  

будівництво або реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких 

проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-

кошторисних документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які 

передбачені в бюджеті сільської територіальної громади на 2022 рік. 

12.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, у 

тому числі обсяги місцевих програм. 

13. Установити, що в процесі виконання бюджету сільської 

територіальної громади перерозподіл видатків за економічною класифікацією 

у межах загального обсягу бюджетних призначень за бюджетною програмою 

окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету фінансовий відділ 

сільської ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника 

бюджетних коштів здійснює перерозподіл бюджетних асигнувань, 

затверджених у розписі бюджету та кошторисі, в розрізі економічної 

класифікації видатків бюджету. 

14. Установити, що при поданні пропозицій виконавчих органів 

сільської ради, депутатів, постійних депутатських комісій сільської ради та 

інших суб’єктів ініціативи, щодо виділення додаткових бюджетних 

призначень з бюджету сільської територіальної громади або надання пільг з 

оподаткування, в обов’язковому порядку ними подаються пропозиції, 

спрямовані на відповідне поповнення доходів або скорочення видатків 

бюджету сільської територіальної громади. 



15. Рішення набирає чинності з 01 січня 2022 року. 

16. Додатки 1 – 5 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

17. Відповідно до частини 4 статті 28 Бюджетного кодексу України 

рішення підлягає публікації у місцевих засобах масової інформації та 

оприлюдненню на офіційному сайті Тур’є-Реметівської  сільської ради в 

мережі Інтернет. 

18. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 1                      

до рішення дванадцятої сесії                                                                                                     

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                        

від 23 грудня 2021 року № ___   

Доходи бюджету сільської територіальної громади на 2022 рік 

07557000000 

    код бюджету 

    
 

        ( грн) 

Код 
Найменування згідно 

 з Класифікацією доходів бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження       29 027 150,00     29 027 150,00    -  -  

11000000 

Податки на доходи, податки на 

прибуток, податки на збільшення 

ринкової вартості   

    19 433 350,00     19 433 350,00    -  -  

11010000 
Податок та збір на доходи фізичних 

осіб 
    19 433 350,00     19 433 350,00    -  -  

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку у вигляді 

заробітної плати 

    18 462 000,00     18 462 000,00                      -                      -      

11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується податковими агентами, із 

доходів платника податку інших ніж 

заробітна плата 

         895 350,00          895 350,00    -  -  

11010500 

Податок на доходи фізичних осіб, що 

сплачується фізичними особами за 

результатами річного декларування 

           76 000,00           76 000,00                      -                      -      

13000000 
Рентна плата та плата за використання 

інших природних ресурсів 
         350 000,00         350 000,00    -  -  

13010000 
Рентна плата за спеціальне 

використання лісових ресурсів 
         350 000,00         350 000,00    -  -  

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, 

заготовленої в порядку рубок головного 

користування 

         150 000,00         150 000,00    -  -  

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання 

лісових ресурсів (крім рентної плати за 

спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої 

в порядку рубок головного користування) 

         200 000,00          200 000,00    -  -  

14000000 
Внутрішні податки на товари та 

послуги   
         831 200,00          831 200,00    -  -  

14040000 

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі 

підакцизних товарів  

         831 200,00          831 200,00    -  -  

18000000 

Місцеві податки та збори, що 

сплачуються (перераховуються) згідно 

з Податковим кодексом України 

      8 412 600,00       8 412 600,00    -  -  

18010000 Податок на майно       3 414 400,00       3 414 400,00    -  -  

18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості  

         193 000,00          193 000,00    -  -  



18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

         125 000,00          125 000,00    -  -  

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів 

нежитлової нерухомості  

         123 000,00          123 000,00    -  -  

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений 

юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості  

         565 000,00          565 000,00    -  -  

18010500 Земельний податок з юридичних осіб        1 438 400,00       1 438 400,00    -  -  

18010600 Орендна плата з юридичних осіб           350 000,00          350 000,00    -  -  

18010700 Земельний податок з фізичних осіб           275 000,00         275 000,00    -  -  

18010900 Орендна плата з фізичних осіб           345 000,00          345 000,00    -  -  

18030000 Туристичний збір           398 200,00         398 200,00    -  -  

18030100 
Туристичний збір, сплачений 

юридичними особами  
         382 700,00          382 700,00    -  -  

18030200 
Туристичний збір, сплачений фізичними 

особами  
           15 500,00            15 500,00    -  -  

18050000 Єдиний податок         4 600 000,00       4 600 000,00    -  -  

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб           200 000,00         200 000,00    -  -  

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб        4 397 500,00       4 397 500,00    -  -  

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 

сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній 

податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків`  

             2 500,00             2 500,00    -  -  

20000000 Неподаткові надходження          1365850,00       307 850,00      1058000,00 -  

21000000 
Доходи від власності та 

підприємницької діяльності   
           77 500,00            77 500,00    -  -  

21080000 Інші надходження              77 500,00            77 500,00    -  -  

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції               7 500,00              7 500,00    -  -  

21081500 

Адміністративні штрафи та штрафні 

санкції за порушення законодавства у 

сфері виробництва та обігу алкогольних 

напоїв та тютюнових виробів  

           70 000,00            70 000,00    -  -  

22000000 

Адміністративні збори та платежі, 

доходи від некомерційної 

господарської діяльності  

         230350,00        230350,00    -  -  

22010000 
Плата за надання адміністративних 

послуг 
           61 350,00           61 350,00    -  -  

22012500 
Плата за надання інших адміністративних 

послуг 
           10 000,00           10 000,00    -  -  

22012600 

Адміністративний збір за державну 

реєстрацію речових прав на нерухоме 

майно та їх обтяжень  

           51 350,00            51 350,00    -  -  

22080000 

Надходження від орендної плати за 

користування цілісним майновим 

комплексом та іншим державним 

майном   

         169 000,00          169 000,00    -  -  



22080400 

Надходження від орендної плати за 

користування майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в 

комунальній власності 

         169 000,00          169 000,00    -  -  

25000000 
Власні надходження бюджетних 

установ 
       1058000,00   1058000,00 -  

25010000 

Надходження від плати з послуги, що 

надаються бюджетними установами 

згідно із законодавством 

       1058000,00   1058000,00 -  

25010100 

Плата за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно з іх 

основною діяльністю 
       1058000,00   1058000,00 -  

  
Усього доходів (без урахування 

трансфертів)  
     30393000,00 29 335 000,00  1058000,00 -  

40000000 Офіційні трансферти    114 716 800,00    114 716 800,00    -  -  

41000000 Від органів державного управління    114 716 800,00    114 716 800,00    -  -  

41020000 Дотації з державного бюджету    28 786 900,00    28 786 900,00    -  -  

41020100 Базова дотація    28 786 900,00    28 786 900,00    -  -  

41030000 
Субвенції з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
   83 130 300,00     83 130 300,00    -  -  

41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  
   83 130 300,00    83 130 300,00    -  -  

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
     1 539 200,00      1 539 200,00    -  -  

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на 

здійснення переданих з державного 

бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету 

     1 241 000,00       1 241 000,00      -  

41040500 

Дотація з місцевого бюджету на 

проведення розрахунків протягом 

опалювального періоду за комунальні 

послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, 
підприємствами, що утримуються за 

рахунок відповідних місцевих бюджетів 

за рахунок відповідної додаткової дотації 

298200,00 298200,00 -  -  

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим 

місцевим бюджетам 
1260400,00 1260400,00 - - 

41051000 

Субвенція з місцевого бюджету на 

здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої 

субвенції 

1035300,00 1035300,00  -  - 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на 
надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

225100,00 225100,00  - - 

Х Разом доходів 145 109 800,00 144 051 800,00 1 058 000,00 - 

  
    

  
    Секретар сільської ради                                                                                    Марія БАГАРА 

 

  
     



 

Додаток 2                   

до рішення дванадцятої сесії                                                                                                     

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                             

від 23 грудня 2021 року № ___   

(пункт 1) 

  

   

   
Фінансування місцевого бюджету на 2022 рік 

07557000000 

    код бюджету 

    

     

(грн) 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією 

фінансування бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування -  -55600,00 55600,00 55600,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків 

коштів бюджетів  
 - -55600,00 55600,00 55600,00 

208400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 
 - -55600,00 55600,00 55600,00 

Х Загальне фінансування  - -55600,00 55600,00 55600,00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями    -55600,00 55600,00 55600,00 

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів   -55600,00 55600,00 55600,00 

602400 

Кошти, що передаються із загального фонду 

бюджету до бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 
  -55600,00 55600,00 55600,00 

Х Загальне фінансування   -55600,00 55600,00 55600,00 

     

 

 

       Секретар сільської ради                                                                       Марія БАГАРА 

      



   

 

  

  

Додаток 3                 

до рішення дванадцятої сесії                                                                                                                                                                                                         

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                             

від 23 грудня 2021 року № ___                                                                                                                 

(пункт 2) 

 

Розподіл видатків місцевого бюджету на 2022 рік 

07557000000 
код бюджету 

 (грн)  

Код  
Прог- 
рамної 
класи- 
фікації 

видатків  
та кре-

дитуван-
ня 

місцевого 
бюджету 

Код 
типо 
вої  

прог 
рамної 
класи 

фікації 

видат 
ків та 
креди 
туван 
ня міс 
цевого 

бюд 
жету 

Код  
фун 
кціо 
наль 
ної  
кла 
сифі 

кації 
вида 
тків 

 та кре 
диту 
вання 
бюд 
жету 

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної 
програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
усього 

видатки 

споживання 

з  них 

видат- 
ки 

розви
т 

ку 

усього  

у тому 
числі 

бюджет 
розвитку 

видатки 

споживання 

з  них 

видатки 
розвитк

у оплата              
праці 

комунальн
і послуги 

та 

енергоносі
ї 

оплата 
праці 

кому-
нальні 

послуги  

та енер- 
гоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100000 01   

Тур'є-Реметiвська сiльсь-

ка рада (головний 
розпорядник) 

14157800,00 14157800,00 10105000,00 1 100 000,00 -  -  -  -  -  -  -  14 157800,00 

0110000 01   

Тур'є-Реметiвська сiльсь-

ка рада (відповідальний 
виконавець)  

14157800,00 14157800,00 10105000,00 1 100 000,00 -  -  -  -  -  -  -  14 157800,00 

0110150 0150 0111 

Організаційне, інформацій-

но-аналітичне та 
матеріаль-но-технічне 
забезпечення діяльності 
обласної ради, районної 
ради, районної у місті ради 
(у разі її створен-ня), 
міської, селищної, 
сільської рад 

13057800,00 13057800,00 10105000,00 400 000,00 -  -  -  -  -  -  -  13 057800,00 



0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

1000000,00 1000000,00 -  700000,00 -  -  -  -  -  -  -  1 000 000,00 

0116090 6090 0620 
Інша діяльність у сфері 
житлово-комунального 
господарства 

20000,00 20000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  20000,00 

0117461 7461 0456 

Утримання та розвиток ав- 
томобільних доріг та 
дорож 
ньої інфраструктури за ра-
хунок коштів місцевого 
бюджету 

80000,00 80000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  80000,00 

0600000    

Відділ освіти, молоді та 

спорту Тур'є-

Реметiвської сiльської 
ради (головний 
розпорядник) 

118513900,00 118513900,00 91860300,00 3430000,00 -  921600,00 55600,00 866000,00 -  -  55600,00 119435500,00 

0610000    

Відділ освіти, молоді та 

спорту Тур'є-

Реметiвської сiльської 
ради (відповіда-льний 

виконавець) 

118513900,00 118513900,00 91860300,00 3430000,00 -  921600,00 55600,00 866000,00 -  -  55600,00 119435500,00 

0610160 0160 0111 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

1464000,00 1464000,00 1200000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  1 464000,00 

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 14410000,00 14410000,00 10400000,00 780000,00 -  
800000,0
0 

-  800000,00 -  -  -  15210000,00 

0611021 1021 0921 
Надання загальної 
середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти 

16967000,00 16967000,00 10207000,00 2600000,00 -  66000,00  -  66000,00   - -  -  17033000,00 

0611031 1031 0921 

Надання загальної 

середньої освіти закладами  
загальної середньої освіти 

83130300,00 83130300,00 68083800,00 -  -  -  -  -  -  -  -  83130300,00 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності 
інших  закладів у сфері 

освіти 
1337800,00 1337800,00 990000,00 50000,00 -  -  -  -  -  -  -  1337800,00 

0611152 1152 0990 

Забезпечення діяльності 
інклюзивно-ресурсних 
центрів за рахунок 
освітньої субвенції 

1035300,00 1035300,00 840600,00 -  -  -  -  -  -  -  -  1035300,00 



0611200 1200 0990 

Надання освіти за рахунок 
субвенції з державного 
бюджету  місцевим бюд-
жетам  на надання держав- 
ної підтримки особам  з 
особливими потребами 

169500,00 169500,00 138900,00 -  -  55 600,00 55600,00 -  -  -  55600,00 225100,00 

0800000 08   

Відділ соціального 

захисту та охорони 
здоров'я (головний 

розпорядник)  

5320000,00 5320000,00 2885000,00 128205,00 - -  -  -  -  -  -  5320000,00 

0810000 08   

Відділ  соціального 

захисту та охорони 
здоров'я (відповідальний 
виконавець)  

5320000,00 5320000,00 2885000,00 128205,00 -  -  -  -  -  -  -  5320000,00 

0810160 0160 0111 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних 
територіальних громадах 

695000,00 695000,00 535000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  695000,00 

0812111 2111 0726 

Первинна медична допомо- 
га населенню, що надаєть-

ся центрами первинної ме-
дичної (медико-санітарної) 
допомоги 

1000000,00 1000000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  1000000,00 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у 
сфері охорони здоров’я 

250000,00 250000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  250000,00 

0813104 3104 1020 

Забезпечення соціальними 
послугами за місцем про-
живання громадян, які не 
здатні до самообслугову-

вання у зв'язку з похилим 
віком, хворобою, інвалідні-
стю  

3075000,00 3075000,00 2350000,00 128205,00  -  -  -  -  -  - -  3075000,00 

0813160 3160 1010 

Надання соціальних гаран- 
тій фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, ді-

тям з інвалідністю, хворим, 
які не здатні до самообслу-
говування і потребують 
сторонньої допомоги 

250000,00 250000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  250000,00 

0813242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціа-
льного захисту і соціаль-
ного забезпечення 

50000,00 50000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  -  50000,00 



1000000    

Відділ культури та туриз-

му Тур'є-Реметівської 

сільської ради (головний 

розпорядник) 

5259500,00 5259500,00 3915000,00 344500,00 -  192000,00 -  155000,00 155000,00 -  -  5451500,00 

1010000    

Відділ культури та туриз-

му Тур'є-Реметівської 

сільської ради (відповіда- 

льний  розпорядник) 

5259500,00 5259500,00 3915000,00 344500,00 -  192000,00 -  155000,00 155000,00  - -  5451500,00 

1010160 0160 0111 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, 
селах, об’єднаних терито-
ріальних громадах 

704500,00 704500,00 535000,00 14500,00 -  -  -  -  -  -  -  704500,00 

1014030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 
бібліотек 

1725000,00 1725000,00 1400000,00               - -  192000,0  -  192000,00  155000,00  -  -  1917000,00 

1014060 4060 0828 

Забезпечення діяльності 
палаців і будинків культу-
ри, клубів центрів дозвілля  
та інших клубних закладів 

1480000,00 1480000,00 1000000,00 230000,00 -  -  -  -  -  -  -  1480000,00 

3700000    

Фінансовий відділ Тур`є-

Реметівської сільської 
ради (головний 
розпорядник)  

745000,00 745000,00 535000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  745 000,00 

3710000    

Фінансовий відділ Тур`є-

Реметівської сільської 
ради (відповідальний 
виконавець)  

745000,00 745000,00 535 000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  745000,00 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах 
(місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних 
територіальних громадах 

695000,00 695000,00 535000,00 -  -  -  -  -  -  -  -  695000,00 

3718710 8710 0133 
Резервний фонд місцевого 
бюджету 

50000,00 50000,00   -  -  -  -  -  -  -  -  -  50000,00 

Х Х Х УСЬОГО 143996200,00 143946200,00 109300300,00 5002705,00 -  1113600,00 55600,00 1058000,00 155000,00 -  55600,00 145109800,00 

  

  

 

Секретар сільської ради                                                                                            Марія БАГАРА 
 

 

 



      

Додаток 5 

до рішення виконавчого комітету                                                                                                     

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                             

від 22 грудня 2021 року № ___   

(пункт 5) 

       
   

 Розподіл  витрат місцевого бюджету на реалізацію місцевих/регіональних програм у 2022 році 

07557000000 

        (код бюджету)               гривен

ь 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитуванн

я місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та креди-

тування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Функціонал

ьної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня бюджету 

Найменування головного розпорядника 

коштів місцевого бюджету/ 

відповідального виконавця, 

найменування бюджетної програми 

згідно з Типовою програмною 

класифікацією видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Найменування місцевої  програми 

Дата та номер 

документа, яким 

затверджено 

місцеву/ 

регіональну 

програму 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний 

фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвит

ку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 01   
Тур'є-Реметiвська сільська рада 

(головний розпорядник) 
    1 020 000,00 1 020 000,00 - - 

0110000 01   
Тур'є-Реметiвська сільська рада 

(відповідальний виконавець) 
    1 020 000,00 1 020 000,00 - - 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою населених 

пунктів 

"Програма благоустрою населених 

пунктів сільської ради на 2021-2022 

роки" 

Рішення № 71 

від 25.04.2021 

(зі змінами) 

1 000 000,00 1 000 000,00  -  - 

0116090 6090 0640 
Інша діяльність у сфері житлово-

комунального господарства 

Програма "Ефективного використа-ння 

майна комунальної власності Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021-

2022 роки." 

Рішення № 72 

від 25.03.2021 
20 000,00 20 000,00  -  - 

0800000   

Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я  Тур'є-

Реметівської сільської ради  

    550 000,00 550 000,00  - -  

0810000   

Відділ  соціального захисту та 

охорони здоров'я Тур'є-

Реметівської сільської ради   

    550 000,00 550 000,00  - -  



0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у сфері 

охорони здоров’я 

Програма відшкодування комуналь-

ному некомерційному підприємству 

«Перечинський Центр первинної ме-

дико-санітарної допомоги Ужгород-

ської районної ради» витрат, пов’я-

заних з відпуском лікарських засобів 

на 2022 рік 

Рішення №  

від 

23.12.2021  

250 000,00 250 000,00  - -  

0813160 3160 1010 

Надання соціальних гарантій фізич-

ним особам, які надають соціальні 

послуги громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям з інва-
лідністю, хворим, які не здатні до 

самообслуговування і потребують 

сторонньої допомоги 

"Програма надання соціальних га-

рантій фізичним особам, які надають 

соціальні послуги грома-дянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, 
дітям з інвалідністю, хворим, які не 

здатні до самообслу-говування і 

потребують сторонньої допомоги» на 

2022 рік" 

Рішення №  

від 
23.12.2021  

250 000,00 250 000,00  - -  

0813242 3242 1090 
Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального забезпечення 

"Програма соціального захисту 

найменш захищених верств населення 

Тур'є-Реметівської сільської 

територіальної громади  

на 2022 рік" 

Рішення №  

від 

23.12.2021  

50 000,00 50 000,00 -  -  

Х  Х Х  ВСЬОГО     1 570 000,00 1 570 000,00 - - 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                     Марія БАГАРА 
 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                           Михайло БІГАН 
 

 

 

 

 

 



   

Додаток 4          

до рішення виконавчого комітету                                                                                                     

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                             

від 22 грудня 2021 року № ___                                                                                                                                                           

(пункт 3)    

 

Міжбюджетні трансферти на 2022 рік 

07557000000 

       код бюджету 

      1. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

      

(грн) 
  Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 
Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету                                 

41020100 Базова дотація 28786900,00 

99000000000 Державний бюджет 28786900,00 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  83130300,00 

99000000000 Державний бюджет 83130300,00 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету 

1241000,00 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 1241000,00 

41040500 

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалю-

вального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів  

298200,00 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 298200,00 

41051000 
Субвенція з місцевого бюджету на здійснення переданих видатків у сфері 

освіти за рахунок коштів освітньої субвенції 
1035300,00 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 1035300,00 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з особ-

ливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з державного 

бюджету 

225100,00 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 225100,00 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

41020100  Базова дотація    - 

99000000000 Державний бюджет - 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету місцевим бюджетам  - 

99000000000 Державний бюджет - 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров`я за рахунок 

відповідної додаткової дотації з державного бюджету 

- 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області - 

41040500 

Дотація з місцевого бюджету на проведення розрахунків протягом опалю-

вального періоду за комунальні послуги та енергоносії, які споживаються 

установами, організаціями, підприємствами, що утримуються за рахунок 

відповідних місцевих бюджетів 

- 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області - 

41040500 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

- 

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області - 

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 114716800,00 

Х загальний фонд 114716800,00 

Х спеціальний фонд - 



2. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

        
(грн) 

Код 

програмної 

класифікац

ії видатків 

та кредиту-

вання міс-

цевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - 

надавача міжбюджетного трансферту 
Усього 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

      0,00 

      0,00 

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 0,00 

Х Х загальний фонд 0,00 

Х Х спеціальний фонд 0,00 

 

 

 

 

       Секретар сільської ради                                                                       Марія БАГАРА 

        

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 
 

                              

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

22 грудня 2021 року                    Тур’ї  Ремети                                     № 198 

 

Про схвалення внесення змін до рішення 2-ї сесії 

сільської ради від 24 грудня 2020 року № 34 

«Про бюджет Тур’є-Реметівської сільської 

територіальної громади на 2021 рік»    

(зі змінами від 25 березня, 27 квітня,14 липня,  

26 серпня, 21 жовтня, 25 листопада, 14 грудня 2021 року) 

 

 

07557000000 
(код бюджету) 
 

          Відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України, 

враховуючи розпорядження голови облдержадміністрації від 16 грудня 2021 

року № 1030 «Про розподіл та перерозподіл субвенцій з державного бюджету 

у галузі освіти на 2021 рік», Розпорядження голови облдержадміністрації від 

16 грудня 2021 року № 1027 «Про розподіл та перерозподіл субвенцій з 

державного бюджету у галузі охорони здоров’я на 2021 рік», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Схвалити зміни до обсягу на 2021 рік: 

доходів бюджету сільської територіальної громади згідно з додатком 1 

до цього рішення; 

видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за 

головними розпорядниками коштів (у межах змін до обсягу доходів, в межах 

змін загального обсягу видатків, згідно з додатком 3.1 до цього рішення;) 

профіциту за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіциту за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади згідно з додатком 2 до цього рішення. 

2. Схвалити зміни до додатку 3 рішення сільської ради «Про бюджет 

сільської територіальної громади на 2021 рік» – «Розподіл видатків бюджету 

сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками 

коштів» згідно з додатком 3 до цього рішення. 



3. Схвалити бюджетні призначення головним розпорядникам коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами згідно з додатком 3 

до цього рішення. 

4. Схвалити зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

5. Додатки 1– 4, 3.1 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську.  
 
 
 
 
 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



  

Додаток 1                      

до рішення виконавчого комітету                                                                                                     

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                              

від 22 грудня 2021 року № 198 

 

Зміни до обсягу доходів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

07557000000 
     код бюджету 
     

 
        ( грн) 

Код 
Найменування згідно 

 з Класифікацією доходів бюджету 
Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

40000000 Офіційні трансферти   -276676,00 -276676,00     

41000000 Від органів державного управління   -276676,00 -276676,00     

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим бюджетам -276676,00 -276676,00     

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної 

та доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа» 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету» 

-260 300,00 -260 300,00     

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих 

закладів та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 

-16 376,00 -16 376,00     

Х Разом доходів -276 676,00 -276 676,00 0,00 0,00 

            

            

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                          Михайло БІГАН 

 



 

 

 

Додаток 2                   

до рішення виконавчого комітету                                                                                                     

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                               

від 22 грудня 2021 року № 198 

      

Зміни до фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

07557000000 

    код бюджету 

    

     

(грн) 

Код 

Найменування згідно з 

Класифікацією фінансування 

бюджету 

Усього 
Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування   10000,00 -10000,00 10000,00 

208000 
Фінансування за рахунок зміни 

залишків коштів бюджетів  
  10000,00 -10000,00 10000,00 

208100 На початок періоду         

208400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  10000,00 -10000,00 10000,00 

Х Загальне фінансування   10000,00 -10000,00 10000,00 

Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 
Фінансування за активними 

операціями  
  10000,00 -10000,00 10000,00 

602000 
Зміни обсягу бюджетних 

коштів 
  10000,00 -10000,00 10000,00 

602100 На початок періоду         

602400 

Кошти, що передаються із 

загального фонду бюджету до 

бюджету розвитку 

(спеціального фонду) 

  10000,00 -10000,00 10000,00 

Х Загальне фінансування   10000,00 -10000,00 10000,00 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                             Михайло БІГАН 
 



   

 

     

Додаток 3                 

до рішення виконавчого комітету                                                                                                     

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                                                                                         

від  22 грудня 2021 року № 198                                                                                                      

(пункт 2) 

 

 

Розподіл видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік (із змінами) 

07557000000 

код бюджету 

            

            

   
 

           
 (грн)  

Код 

Програмної 

класифікац

ії видатків 

та 

кредитуван

ня 

місцевого 

бюджету 

Код  

ТПК

ВКМ

Б 

Код 

ФКВМ

Б 

Найменування головного 

розпорядника коштів 

місцевого бюджету / 

відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми 

згідно з Типовою 

програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

усього 

видатки 

споживанн

я 

з  них 

видатки 

розвитку 
усього  

у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з  них 

видатки 
розвитку оплата              

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунальні 
послуги та 
енергоносії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

0100000 01   
Сільська рада (головний 

розпорядник) 
12 821 000,00   12 771 500,00 8 539 100,00 1 029 700,00 49 500,00 11 248 473,53 11 148 473,53 100 000,00     11 148 473,53 24 069 473,53 

0110000 01   

Сільська рада 

(відповідальний 

виконавець)  

12 821 000,00 12 771 500,00 8 539 100,00 1 029 700,00 49 500,00 11 248 473,53 11 148 473,53 100 000,00     11 148 473,53 24 069 473,53 

0110150 0150 0111 

Організаційне, 

інформаційно-аналітичне 

та матеріально-технічне 

забезпечення діяльності 

обласної ради, районної 

ради, районної у місті 

ради (у разі її створення), 

міської, селищної, 

сільської рад 

11 356 500,00 11 356 500,00 8 527 100,00 339 700,00   64 000,00 64 000,00       64 000,00 11 420 500,00 

0113210 3210 1050 
Організація проведення 

громадських робіт 
15 000,00 15 000,00 12 000,00                 15 000,00 

0113192 3192 1030 

Надання фінансової 

підтримки громадським 

об'єднанням ветеранів і 

осіб з інвалідністю, 

діяльність яких має 

соціальну спрямованість 

5000,00 5000,00                   5 000,00 

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері 

соціального захисту і 

соціального забезпечення 

62 000,00 62 000,00                   62 000,00 



0114082 4082 0829 
Інші заходи в галузі 

культури і мистецтва 
25 000,00 25 000,00                   25 000,00 

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 

населених пунктів 
1 190 000,00 1 190 000,00   690 000,00               1 190 000,00 

0116090 6090 0620 

  Інша діяльність у сфері 

житлово-комунального 

господарства 

38 000,00 38 000,00                   38 000,00 

0117130 7130 0421 
Здійснення заходів із 

землеустрою 
49 500,00       49 500,00             49 500,00 

0117150 7150 0422 

Реалізація програм у 

галузі лісового 

господарства і мисливства 

25 000,00 25 000,00                   25 000,00 

0117363 7363 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках 

здійснення заходів щодо 

соціально-економічного 

розвитку окремих 

територій 

          10 379 372,00 10 379 372,00       10 379 372,00 10 379 372,00 

0117367 7367 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів  в рамках 

реалізації заходів 

спрямованих на розвиток 

системи охорони здоров'я 

у сільській місцевості 

          561 471,53 561 471,53       561 471,53 561 471,53 

0117461 7461 0456 

Утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг  та 

дорожньої інфраструктури 

зарахунок коштів 

місцевого бюджету 

50 000,00 50 000,00       143 630,00 143 630,00       143 630,00 193 630,00 

0118340 8340 0540 

Природоохоронні заходи 

за рахунок цільових 

фондів 

          100 000,00   100 000,00       100 000,00 

0119800 9800 0180 

Субвенція з місцевого 

бюджету державному 

бюджету на виконання 

програм соціально-еконо-

мічного розвитку регіонів 

5000,00 5000,00                   5 000,00 

0600000 06   

Відділ освіти, молоді та 
спорту (головний 

розпорядник) 

110 491 686,22 110 485 986,22 83 241 807,00 2 956 100,00 5700,00  12 456 456,15 11 491 256,15 965 200,00     11 491 256,15 122 948 142,37 

0610000 06   

Відділ освіти, молоді та 

спорту (відповідальний 

виконавець) 
110 4891 686,22 110 485 986,22 83 241 807,00 2 956 100,00  5700,00 12 456 456,15 11 491 256,15 965 200,00     11 491 256,15 122 948 142,37 

0611010 1010 0910 
Надання дошкільної 

освіти 
14 880 160,00 14 880 160,00 10 778 087,00 658 460,00   1 074 200,00 169 000,00 905 200,00     169 000,00 15 954 360,00 

0611021 1021 0921 

Надання загальної серед-

ньої освіти закладами  

загальної середньої освіти 

16 887 540,00 16 887 540,00 9 982 800,00 2 209 540,00   60 000,00   60 000,00       16 947 540,00 

0611031 1031 0921 

Надання загальної серед-

ньої освіти закладами  

загальної середньої освіти 
71 436 300,00 71 436 300,00 58 684 500,00                 71 436 300,00 

0611041 1041 0921 

Надання загальної серед-

ньої освіти закладами  

загальної середньої освіти 

          1 435 413,15 1 435 413,15       1 435 413,15 1 435 413,15 

0611061 1061 0921 

Надання загальної серед-

ньої освіти закладами  

загальної середньої освіти 

4 169 386,00 4 169 386,00 1 438 000,00     2 790 276,00 2 790 276,00       2 790 276,00 6 959 662,00 



0610160 0160 0111 

Керівництво і управління 

у відповідній сфері у міс-

тах (місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

1 180 000,00 1 180 000,00 966 000,00                 1 180 000,00 

0611141 1141 0990 

Забезпечення діяльності 

інших  закладів у сфері 

освіти 

1 410 000,00 1 410 000,00 984 700,00 88 100,00               1 410 000,00 

0611142 1142 0990 
Інші програми та заходи у 

сфері освіти 
10 000,00 10 000,00                   10 000,00  

0611171 1171 0990 

Співфінансування заходів, 

що реалізуються за раху-

нок субвенції з державно-

го бюджету місцевим 

бюджетам на реалізацію 

програми "Спроможна 

школа для кращих 

результатів" 

          167390,00 167390,00       167390,00 167390,00 

0611172 1172 0990 

Виконання заходів в рам-

ках реалізації програми 

"Спроможна школа для 

кращих результатів" за 

рахунок субвенції з 

державного бюджету 

місцевим бюджетам 

          1505900,00 1505900,00       1505900,00 1505900,00 

0611181 1181 0990 

Співфінансування  заходів, 

що реалізуються за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету місцевим бюдже-

там на забезпечення якісної, 

сучасної та доступної 

загальної середньої освіти 

"Нова українська школа" 

          72 500,00 72 500,00       72 500,00 72 500,00 

0611182 1182 0990 

Виконання заходів спрямо-

ваних на забезпечення 

якісної, сучасної та доступ-

ної загальної середньої 

освіти "Нова українська 

школа" за рахунок субвенції 

з державного бюджету 

місцевим бюджетам 

          757 800,00 757 800,00       757 800,00 757 800,00 

0611200 1200 0990 

Надання освіти за рахунок 

субвенції з державного 

бюджету  місцевим бюдже 

там  на надання державної 

підтримки особам  з 

особливими потребами 

30 600,00 30 600,00 25 020,00     79 900,00 79 900,00       79 900,00 110 500,00 

0611210 1210 0990 

Надання освіти за рахунок 

залишку коштів за субвен-

цією з державного бюдже-

ту  місцевим бюджетам  

на надання державної 

підтримки особам  з 

особливими потребами 

467 000,22 467 000,22 382 700,00     349 305,00 349 305,00       349 305,00 816 305,22 

0615062 5062 0810 

Підтримка спорту вищих 

досягнень та організацій, 

які здійснюють 

фізкультурно-стортивну 

діяльність в регіоні 

15 000,00 15 000,00                   15 000,00 

0617130 7130 0421 
Здійснення заходів із 

землеустрою 
5700,00    5700,00       5700,00 



0617363 7363 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів в рамках здійсне-

ння заходів щодо соціаль-

но-економічного розвитку 

окремих територій       

    831 097,00 831 097,00       831 097,00 831 097,00 

0617380 7380 0490 

Виконання інвестиційних 

проектів за рахунок інших 

субвенцій з державного 

бюджету       

    3 332 675,00 3 332 675,00       3 332 675,00 3 332 675,00 

      

в т.ч. за рахунок коштів 

субвенції з місцевого бюд-

жету на соціально-

економіч-ний розвиток 

Закарпатської області за 

рахунок відповід-ної 

субвенції з державного 

бюджету       

    3 332 675,00 3 332 675,00       3 332 675,00 3 332 675,00 

1000000 10   

Відділ культури та 

туризму (головний 

розпорядник) 

5 809 400,00 5 809 400,00 4 219 500,00 279 500,00   237 000,00 177 000,00 60 000,00   10 000,00 177 000,00 6 046 400,00 

1010000 10   

Відділ культури та 

туризму (відповідальний  

розпорядник) 

5 809 400,00 5 809 400,00 4 219 500,00 279 500,00   237 000,00 177 000,00 60 000,00   10 000,00 177 000,00 6 046 400,00 

1014030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 

бібліотек 
1 249 200,00 1 249 200,00 940 400,00 64 100,00   30 000,00 30 000,00       30 000,00 1 279 200,00 

1010160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних територі-

альних громадах 

532 500,00 532 500,00 401 000,00 10 000,00   57 000,00 57 000,00       57 000,00 589 500,00 

1014060 4060 0828 

Забезпечення діяльності 

палаців і будинків культу-

ри, клубів центрів 

дозвілля  та інших 

клубних закладів 

1 952 200,00 1 952 200,00 1 222 000,00 205 400,00   47 000,00 47 000,00       47 000,00 1 999 200,00 

1011080 1080 0960 
Надання спеціальної осві-

ти  мистецькими школами 
2 075 500,00 2 075 500,00 1 656 100,00     103 000,00 43 000,00 60 000,00   10 000,00 43 000,00 2 178 500,00 

0800000 08   

Відділ соціального захисту 

та охорони здоров'я 

(головний розпорядник)  

5 448 524,00 5 448 524,00 2 884 400,00 74 230,00               5 448 524,00 

0810000 08   

Відділ соціального захисту 

та охорони здоров'я 
(відпо-відальний 

виконавець)  

5 448 524,00 5 448 524,00 2 884 400,00 74 230,00               5 448 524,00 

0812111 2111 0726 

Первинна медична допомо 

га населенню, що надається 

центрами первинної медич-

ної (медико-санітарної) 

допомоги 

831 000,00 831 000,00                   831 000,00 

0812144 2144 0763 

Централізовані заходи з 

лікування хворих на цукро 

вий та нецукровий діабет 
407 324,00 407 324,00                   407 324,00 

0812152 2152 0763 
Інші програми та заходи у 

сфері охорони здоров’я 
232 400,00 232 400,00                   232 400,00 

0813032 3032 1070 

Надання пільг окремим 

категоріям громадян з 

оплати послуг зв'язку 

10700,00 10700,00                   10 700,00  

0813104 3104 1020 

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем прожи-

вання громадян, які не здат-

ні до самообслуговува ння у 

зв'язку з похилим віком, 

хворобою, інвалідністю  

3 087 400,00 3 087 400,00 2 369 700,00 74 230,00               3 087 400,00 



0813160 3160 1010 

Надання соціальних гаран-

тій фізичним особам, які 

надають соціальні послуги 

громадянам похилого віку, 

особам з інвалідністю, дітям 

з інвалідністю, хворим, які 

не здатні до самообслугову-

ван-ня і потребують сторон-

ньої допомоги 

223 400,00 223 400,00                   223 400,00 

0810160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

656 300,00 656 300,00 514 700,00                 656 300,00 

3700000 37   
Фінансовий відділ 

(головний розпорядник)  
531 800,00 531 800,00 382 300,00     271 900,00 74 200,00       271 900,00 803 700,00 

3710000 37   

Фінансовий відділ 
(відповідальний 

виконавець)  

531 800,00 531 800,00 382 300,00     271 900,00 74 200,00       271 900,00 809 700,00 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

відповідній сфері у містах 

(місті Києві), селищах, 

селах, об’єднаних 

територіальних громадах 

531 800,00 531 800,00 382 300,00     20 000,00 20 000,00       20 000,00 551 800,00 

3719760 9760 0180 

Субвенція з місцевого 

бюджету на реалізацію 

проектів співробітництва 

між територіальними 

громадами 

          197700,00         197700,00 197700,00 

3719770 9770 0180 
Інші субвенції з місцевого 

бюджету 
          54200,00 54200,00       54200,00 54200,00 

Х Х Х УСЬОГО 135 102 410,22 135 047 210,22 99 267 107,00 4 339 530,00 55 200,00 24 213 829,68 22 890 929,68 1 125 200,00   10 000,00 23 088 629,68 159 316 239,90 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                                         Михайло БІГАН 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

     

Додаток 3.1                 

до рішення виконавчого комітету                                                                                                                  
Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                               

від 22 грудня 2021 року № 198 

 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів                                                                                                                                                                                                         

(У межах змін до обсягу доходів, зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади в межах змін загального  обсягу видатків) 

07557000000  

            код бюджету 

 

            
        

                       (грн)  

Код Про-

грамної 
класифіка
ції видат-
ків та кре-
дитування 
місцевого 
бюджету 

Код  
ТП
КВ
КМ

Б 

Код 
ФК
ВМ
Б 

Найменування головного 
розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 
виконавця, найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 

програмною класифікацією видатків 
та кредитування місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
усього 

видатки 
споживан

ня 

з  них 

видат
ки 

розвит
ку 

усього  

у тому          
числі 

бюджет 
розвитку 

видат
ки 

спожи
вання 

з  них 

видатки 
розвитк

у 
оплата              
праці 

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї 

оплат

а 
праці 

комунал
ьні пос 

луги та 
енергоно

сії 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 

Зміни до розподілу видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік за головними розпорядниками коштів, в розрізі джерел коштів: 

І. У межах змін до обсягу доходів -266676,00 -266676,00 -17870,00 0,00 0,00 -10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 -276676,00 

0600000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту 
(головний розпорядник) 

-250300,00 -250300,00 -17870,00 0,00 0,00 -10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 -260300,00 

0610000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту 
(відповідальний виконавець) 

-250300,00 -250300,00 -17870,00 0,00 0,00 -10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 -260300,00 

0611182 1182 0990 

Виконання заходів спрямованих на 
забезпечення якісної, сучасної та 
доступної загальної середньої освіти 
"Нова українська школа" за рахунок 
субвенції з державного бюджету 
місцевим бюджетам 

-250 300,00 -250 300,00 -17 870,00     -10000,00 -10000,00       -10000,00 -260300,00 

0800000 08   

Відділ соціального захисту та 
охорони здоров'я (головний 

розпорядник)  
-16376,00 -16376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16376,00 

0810000 08   

Відділ  соціального захисту та 
охорони здоров'я (відповідальний 
виконавець)  

-16376,00 -16376,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -16376,00 

0812144 2144 0763 
Централізовані заходи з лікування 
хворих на цукровий та нецукровий 
діабет 

-16376,00 -16376,00       0,00           -16376,00 



ІІІ. Зміни до розподілу видатків бюджету сільської 

територіальної громади в межах змін загального обсягу 

видатків 

0,00 -5700,00 -5700,00 13830,00 5700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0600000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту 

(головний розпорядник) 
0,00 0,00 0,00 11800,00 5700,00  0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700,00 

0610000 06   
Відділ освіти, молоді та спорту  

(відповідальний виконавець) 
0,00 0,00 0,00 11800,00 5700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 5700,00 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої освіти 
закладами  загальної середньої 
освіти 

-11800,00 -11800,00                   -11800,00 

0611141 1141 0990 
Забезпечення діяльності інших  
закладів у сфері освіти 

11800,00 11800,00   11800,00               11800,00 

0617130 7130 0421 Здійснення заходів із землеустрою     5700,00       5700,00 

0800000 08   

Відділ соціального захисту та 

охорони здоров'я (головний 
розпорядник)  

0,00 0,00 0,00 2030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0810000 08   

Відділ  соціального захисту та 
охорони здоров'я (відповідальний 
виконавець)  

0,00 0,00 0,00 2030,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 

0813104 3104 1020 

Забезпечення соціальними послуга-
ми за місцем проживання громадян, 
які не здатні до самообслуговування 
у зв'язку з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю  

0,00     2030,00               0,00 

3700000 37  
Фінансовий відділ (головний 

розпорядник) 
-5700,00 -5700,00 -5700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5700,00 

3710000 37  
Фінансовий відділ (відповідальний 
виконавець) 

-5700,00 -5700,00 -5700,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00 -5700,00 

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у 
відповідній сфері у містах (місті 
Києві), селищах, селах, об’єднаних 
територіальних громадах 

-5700,00 -5700,00 -5700,00         -5700,00 

Х Х Х УСЬОГО -266676,00 -272376,00 -23570,00 13830,00 5700,00 -10000,00 -10000,00 0,00 0,00 0,00 -10000,00 -276676,00 

Керуючий справами (секретар) виконавчого комітету                                                                                       Михайло БІГАН 

   
 

            

   
 

            
 

 
 
 
 
 



    

Додаток 4          

до рішення виконавчого комітету                                                                                                     

Тур'є-Реметівської сільської ради                                                                                                                                                             

від 22 грудня 2021 року № 198                                                                                                                                                           

(пункт 3)    

 

Зміни до міжбюджетних трансфертів на 2021 рік 

07557000000 

код бюджету        

       I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

        

(грн) 

Код 

Класифіка

ції доходу 

бюджету / 

Код 

бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 
Усього 

1 2 3 

  I. Трансферти до загального фонду бюджету                                 -276676,00 

  Субвенції з державного бюджету 0,00 

  Субвенції з місцевого бюджету -276676,00 

41051400 

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення якісної, сучасної та 

доступної загальної середньої освіти "Нова українська школа» за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету» 

-260300,00 

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки окремих закладів 

та заходів у системі охорони здоров'я за рахунок відповідної субвенції з 

державного бюджету 

-16376,00 

  II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 0,00 

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: -276 676,00 

Х загальний фонд -276 676,00 

Х спеціальний фонд 0,00 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

        
(грн) 

Код 

програмної 

класифікаці

ї видатків 

та кредиту 

вання 

місцевого 

бюджету 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / Найменування 

бюджету - надавача міжбюджетного трансферту 
Усього 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

    

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

      0,00 

Х Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 0,00 

Х Х загальний фонд 0,00 

Х Х спеціальний фонд 0,00 

  

  

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету                                                                               Михайло БІГАН 
 



  

  

 

 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ                                             

 

22 грудня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                       №  199   

 

Про створення постійно діючої комісії 

з обстеження дерев, що підлягають 

видаленню на території Тур’є- 

Реметівської сільської  ради 

 

 

             Керуючись статтями 30, 33, 59 Закону України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», статтею 28 Закону України «Про благоустрій населених 

пунктів», Порядком видалення дерев, кущів, газонів і квітників у населених 

пунктах, затвердженим  Постановою Кабінету Міністрів України  від 01.08.2006 

року № 1045, комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Утворити постійно діючу комісію з обстеження дерев, що підлягають 

видаленню  на території Тур’є-Реметівської сільської ради (далі – комісія) у 

складі згідно з додатком. 

          2. Комісії  у своїй роботі керуватись Порядком видалення дерев, кущів, 

газонів і квітників у населених пунктах, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 01.08.2006 року № 1045. 

          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 виконавчого комітету 

                                                                                від 22 грудня 2021 року  № 199 

 

 

Склад постійно діючої комісії з обстеження дерев, що підлягають 

видаленню на території Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Голова комісії 

 

КОРОЛЬ 

Володимир Іванович 

- заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів влади 

 

 

Члени комісії: 

 

КРУПЧИНСЬКИЙ 

Юрій Васильович 

- член виконкому Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 

МАДЯР 

Юрій Мигальович 

- провідний спеціаліст з питань ведення 

військового обліку та цивільного 

захисту 

 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-

комунального господарства, 

транспорту та благоустрою 

 

- староста відповідного старостинського 

округу, на території якого обстежується 

дерево. 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                 Михайло БІГАН 

виконавчого комітету   

                                            

 
 

 



 

 

 

   

 

                          ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                          РІШЕННЯ                                              
 

22 грудня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                         № 200   
 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  
 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян Бокшана Василя Ілліча, 

мешканця с. Тур’я Бистра, вул. ****, ** та громадянина Булака Йосипа 

Васильовича, мешканця  с. Тур’я Бистра, вул.  ****, ** щодо надання їм 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 громадянину Бокшану Василю Іллічу, **** р.н., який 

зареєстрований та проживає з **** року в с. Тур’я Бистра, вул. ****, **, 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 реєстрації та проживання громадянина Бокшана 

Василя Ілліча, статус особи, яка проживає в населеному пункті, якому надано 

статус гірського, припиняється з моменту зняття його з реєстрації. 

2. Надати громадянину Булаку Йосипу Васильовичу, **** р.н., який 

зареєстрований та проживає з **** року в с. Тур’я Бистра, вул. ****, **, 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 громадянина Булака Йосипа 

Васильовича, 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  Тур’я 

Бистрянського старостинського округу Івана Кметича. 

 

 

Сільський   голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА                                 



 

 

 

   

 

                           ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                          РІШЕННЯ                                              

 

22 грудня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                           № 201    

 

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 заяву Лизанець Галини Михайлівни, жительки   с.Тур’я 

Бистра та Симочко Олени Йосипівни, жительки с.Порошково 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 

Лизанець Галині Михайлівні, жительці с.Тур’я Бистра, вул. ****,**, яка 

здійснила  поховання своєї матері Печунка Олени Петрівни, яка померла **** 

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

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

Симочко Олені Йосипівні, жительці с.Порошково, вул. ****,**, яка здійснила  

поховання свого чоловіка  Симочко Михайла Васильовича, який помер **** 

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

3. 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. 

 

 

Сільський   голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА      

                                



 

 

 

  

  

                               

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ                                              

 

22 грудня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                           № 202    

 

Про затвердження Протоколу оперативної 

наради щодо проведення робіт капітального 

ремонту вулиці Л.Українки, с. Тур’ї Ремети 

Ужгородського району Закарпатської області  

та включення їх фізичних обсягів у кошторисну  

документацію по об’єкту «Капітальний ремонт 

вулиці Л.Українки, с. Тур’ї Ремети Ужгородського 

району Закарпатської області» 

 
 

Розглянувши Протокол оперативної наради щодо проведення робіт 

капітального ремонту вулиці Л.Українки, с. Тур’ї Ремети Ужгородського 

району Закарпатської області та Зведений кошторисний розрахунок вартості 

будівництва за формою локального кошторису на об’єми, що додаються та 

віднімаються, на підставі статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядуван-

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

 

ВИРІШИВ:  

             

1. Затвердити Протокол оперативної наради щодо проведення робіт 

капітального ремонту вулиці Л.Українки, с. Тур’ї Ремети Ужгородського 

району Закарпатської області та Зведений кошторисний розрахунок вартості 

будівництва за формою локального кошторису на об’єми, що додаються та 

віднімаються (додаються).  

 

 

 

Сільський   голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА  
                                    

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                             РІШЕННЯ                                         

 

22 грудня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                           № 203 

  

 

Про створення комісії по обстеженню 

матеріально-побутових умов 

малозабезпечених верств населення  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 

З метою координації роботи щодо вирішення питань надання різних 

видів допомоги населенню, відповідно до статті 34 Закону України «Про 

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

сільської ради   

 

ВИРІШИВ:  

             

1. Створити комісію з видачі актів обстеження матеріально-побутових 

умов малозабезпеченим верствам населення Тур’є-Реметівської сільської ради 

при виконавчому комітеті сільської ради (додаток 1) та затвердити форму акту 

обстеження матеріально-побутових умов (додаток 2). 

2. Зобов’язати комісію протягом п’яти днів з дня звернення заявника 

провести відповідне обстеження матеріально-побутових умов та видати акт 

обстеження. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 
 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток  1 

                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 22 грудня 2021 року  № 203 

 

 

 

Склад комісії з видачі актів обстеження матеріально-побутових умов 

малозабезпечених верств населення Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

 

 

Голова комісії 

 

ЦВІК 

Віктор Іванович 

- начальник відділу соціального захисту 

населення та охорони здоров’я  

 

 

Члени комісії: 

 

МЕШКО 

Антоніна Василівна 

- головний спеціаліст відділу документообігу, 

організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян  

 

МОШАК 

Марія Василівна 

 

ЧОМОЛЯК 

Любомир Мирославович 

- 

 

 

- 

спеціаліст І категорії відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»  

 

начальник відділу житлово-комунального 

господарства, транспорту та благоустрою 

 

- староста відповідного старостинського 

округу, на території якого здійснюється 

обстеження. 

 

   

 

 

 

Керуючий справами (секретар)                 

виконавчого комітету                                                             Михайло БІГАН 

                                            

 

 

 

 

 



                                                                              Додаток  2 

                                                                              до рішення виконавчого комітету 

                                                                              від 22 грудня 2021 року  № 203 

 

 

АКТ  

обстеження матеріально-побутових умов  

на підставі ________________________________________________________ 

 

“ __” ______________ 202_ року  

 

Прізвище, ім’я, по батькові заявника _____________________________ 

__________________________________________________________, 19__ р.н. 

Обстеження проведено за адресою: __________________________ 

______________________________________________тел._________________ 

Особи, які проживають разом із заявником:  

Прізвище, ім’я, 

по батькові 

Ступінь 

родинного 

зв’язку 

Рік народження Примітка 

    

    

    

Інформація про майно:  

Перелік майна, що 

перебуває у власності 

або користуванні (доля 

майна) 

Власник майна Додаткові відомості про 

стан майна 

   

   

   

 

Відомості про пільги, субсидії, соціальну допомогу, наявність договору 

довічного утримання_________________________________________________ 

Оцінка матеріально-побутових умов: ___________________________________ 

___________________________________________________________________  

 

Ознайомлений(а): _________________________________________  

 

Акт обстеження склали     _________________  

                                             _________________  

                                             _________________ 

                                             _________________ 

 

Керуючий справами (секретар)                 

виконавчого комітету                                                             Михайло БІГАН  

 



 

 

 

   

 

                               

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

                                          РІШЕННЯ                                           

 

22 грудня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                           № 204    

 

Про затвердження плану роботи 

виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради на 

2022 рік 

 

На підставі ст. 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

 

ВИРІШИВ:  

             

1. Затвердити план роботи виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради на 2022 рік (додаток №1). 

 

 

 

 

 

 

Сільський   голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА                                     

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

Додаток № 1  

до рішення виконкому  

від 22.12.2021 р. № 204   
 

П Е Р Е Л І К 

питань до розгляду на засіданнях виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради на 2022 рік. 

 

Січень 

1. Про стан правопорядку та злочинності на території сільської ради. 

2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психоневро-

логічного інтернату за період з жовтня по грудень 2021 року. 

3. Про затвердження Переліку об’єктів, Переліку оплачуваних суспільно-

корисних робіт для осіб, на яких судом накладене адміністративне стягнення у 

вигляді суспільно-корисних робіт на 2022 рік та визначення видів безоплатних 

суспільно-корисних робіт для засуджених до громадських робіт та порушників, 

на яких судом накладено адміністративне стягнення у вигляді громадських 

робіт на 2022 рік. 

 

Лютий 

1. Про організацію харчування дітей в закладах освіти.  

2. Про стан медичного обслуговування населення на території сільської ради.  

3. Про підсумки виконання бюджету за 2021 рік. 

 

Березень 

1. Про наведення санітарного порядку на території сільської ради, утримання в 

належному стані кладовищ та інших місць поховання.  

2. Про організацію ведення військового обліку в Тур’є-Реметівській сільській 

раді. 

Квітень 

1. Про стан додержання законодавства щодо захисту прав дитини, 

попередження дитячої бездоглядності і безпритульності. 

2. Про підсумки виконання бюджету за І квартал 2022 року. 

3. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психоневро-

логічного інтернату за період з січня по березень 2022 року. 

 

Травень 

1. Про організацію оздоровлення дітей та підлітків влітку 2022 року. 

2. Про роботу відділу культури щодо розвитку туризму та організації дозвілля 

учнівської та сільської молоді на території сільської ради. 

3. Про організацію боротьби з карантинними бур’янами на території сільської 

ради. 



 

 

 

Червень 

1. Про роботу адміністративної комісії при виконкомі сільської ради.  

2. Про стан роботи по забезпеченні вимог законодавства щодо розгляду 

звернень громадян та здійснення контролю. 

 

Липень 

1. Про підсумки виконання бюджету за  І півріччя 2021 року. 

2. Про підсумки здійснення делегованих повноважень за І півріччя  2022 року. 

3. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психоневроло-

гічного інтернату за період з квітня по червень 2022 року. 

 

Серпень 

1. Про готовність закладів освіти та дитячих дошкільних закладів Тур’є-

Реметівської сільської ради до нового навчального року. 

2. Про стан надходження до сільського бюджету плати за оренду землі та 

земельного податку.  

 

Вересень 

1. Про роботу відділу «Центр  надання адміністративних послуг» виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2. Про підготовку об’єктів соціально-культурного призначення до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021/2022 років.   

                                                            

Жовтень 

1. Про підсумки виконання бюджету за 3-й квартал 2022 року. 

2. Про звіт опікуна недієздатних підопічних Тур’я-Реметівського психоневроло-

гічного інтернату за період з липня по вересень 2022 року. 

 

Листопад 

1. Про проєкт Програм на 2023 рік. 

2. Про проєкт бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради на 2023 рік. 

 

Грудень 

1. Про забезпечення утримання вулиць і доріг Тур’є-Реметівської сільської ради 

в зимовий період 2022-2023 років. 

2. Про план роботи виконавчого комітету сільської ради на 2023 рік. 

 

 
                                                                   

Керуючий справами                                                                Михайло БІГАН 


