
 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

Від 22 квітня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                           № 50                                                

 

 

Про звіт опікуна недієздатних 

підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

 

 

Розглянувши звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я-

Реметівського психоневрологічного інтернату Ігнатижак О.Ю., про вико-

ристання коштів недієздатних підопічних за період з січня по березень 2021 року, 

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

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату Ігнатижак О.Ю., про використання коштів 

недієздатних підопічних за період з січня по березень 2020 року взяти до уваги 

(звіт додається).  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

                                                                                                             
 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

Від 22 квітня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                          № 51                                                

 

Про звіт опікуна недієздатного 

підопічного Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

 

 

Розглянувши звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного 

інтернату Ігнатижак О. Ю., опікуна недієздатного підопічного Ніколаєва Віталія 

Івановича, який помер, про використання коштів недієздатного підопічного за 

період січень – березень 2021 року, на підставі статті 34 Закону України «Про 

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

сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату 

Ігнатижак О.Ю., опікуна недієздатного підопічного Ніколаєва Віталія Івановича, 

який помер, про використання коштів недієздатного підопічного за період січень 

– березень 2021 року взяти до уваги (звіт додається).  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                  

          
Від 22 квітня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                          № 52                                                

 
Про виконання бюджету  

за І квартал 2021 року 

 

Розглянувши звіт виконання сільського бюджету за І квартал 2021 року, на 

виконання статі 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт про виконання загального та спеціального фондів сільського бюджету 

за І квартал 2021 року прийняти до уваги (додається). 

2. Подати звіт про виконання сільського бюджету за І квартал 2021 року на 

затвердження сесії сільської ради. 

 

 
 
 
 
 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



Додаток № 1 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 22.04.2021 року № 52 

 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради  

по загальному фонду на І квартал 2021 року 
 

      ДОХОДИ: 

ККД ВИД ДОХОДІВ 

Уточнений 

план за І 

квартал 

Факт 
% 

викон. 

10000000 Податкові надходження   5652340,00 5718371,62 101,17 

11000000 Податки на доходи, податки на прибуток, податки 

на збільшення ринкової вартості   

3789000,00 3743842,75 98,81 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 3789000,00 3743842,75 98,81 

11010100 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку у вигляді заробітної плати 

3780000,00 3567527,73 94,38 

11010400 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника 

податку інших ніж заробітна плата 

9000,00 138678,72 1540,87 

11010500 Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 
фізичними особами за результатами річного 

декларування 

0,00 37636,30 0,00 

13000000 Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів  

60000,00 181366,60 302,28 

13010000 Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів  

60000,00 181293,60 302,16 

13010100 Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в 
порядку рубок головного користування  

10000,00 0,00 0,00 

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)  

50000,00 181293,60 362,59 

13030000 Рентна плата за користування надрами 
загальнодержавного значення 

0,00 73,00 0,00 

13030100 Рентна плата за користування надрами для 

видобування інших корисних копалин 

загальнодержавного значення 

0,00 73,00 0,00 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   168100,00 204796,00 121,83 

14040000 Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 
товарів  

168100,00 204796,00 121,83 

18000000 Місцеві податки та збори, що сплачуються 

(перераховуються) згідно з Податковим кодексом 

України 

1635240,00 1588366,27 97,13 

18010000 Податок на майно  630240,00 662155,58 105,06 

18010100 Податок на нерухоме майно, відмінне від 28500,00 40330,45 141,51 



земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  

18010200 Податок на нерухоме майно, відмінне від 
земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів житлової 

нерухомості  

30000,00 6278,89 20,93 

18010300 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений фізичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 

нерухомості  

15000,00 10450,97 69,67 

18010400 Податок на нерухоме майно, відмінне від 

земельної ділянки, сплачений юридичними 

особами, які є власниками об`єктів нежитлової 
нерухомості  

54000,00 107082,20 198,30 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  300000,00 372162,31 124,05 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  120000,00 84418,03 70,35 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  0,00 -738,02 0,00 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  82740,00 42170,75 50,97 

18030000 Туристичний збір  87000,00 94715,00 108,87 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними 

особами  

87000,00 90962,00 104,55 

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  0,00 3753,00 0,00 

18050000 Єдиний податок   918000,00 831495,69 90,58 

18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  48000,00 51572,24 107,44 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  870000,00 777053,45 89,32 

18050500 Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка 
сільськогосподарського товаровиробництва за 

попередній податковий (звітний) рік дорівнює або 

перевищує 75 відсотків`  

0,00 2870,00 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   56050,00 52463,76 93,60 

21000000 Доходи від власності та підприємницької 

діяльності   

0,00 15254,00 0,00 

21080000 Інші надходження   0,00 15254,00 0,00 

21081100 Адміністративні штрафи та інші санкції  0,00 5185,00 0,00 

21081500 Адміністративні штрафи та штрафні санкції за 

порушення законодавства у сфері виробництва та 
обігу алкогольних напоїв та тютюнових виробів  

0,00 10069,00 0,00 

22000000 Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності  

52300,00 37084,76 70,91 

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 13500,00 13206,00 97,82 

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 7500,00 3006,00 40,08 

22012600 Адміністративний збір за державну реєстрацію 
речових прав на нерухоме майно та їх обтяжень  

6000,00 10200,00 170,00 

22080000 Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 

державним майном   

38700,00 23856,34 61,64 

22080400 Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим 

майном, що перебуває в комунальній власності  

38700,00 23856,34 61,64 

22090000 Державне мито   100,00 22,42 22,42 

22090100 Державне мито, що сплачується за місцем 100,00 22,42 22,42 



розгляду та оформлення документів, у тому числі 

за оформлення документів на спадщину і 

дарування   

24000000 Інші неподаткові надходження   3750,00 125,00 3,33 

24060000 Інші надходження   3750,00 125,00 3,33 

24060300 Інші надходження   3750,00 125,00 3,33 

40000000 Офіційні трансферти   22713900,00 17516100,00 77,12 

41000000 Від органів державного управління   22713900,00 17516100,00 77,12 

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам 

6649200,00 5910400,00 88,89 

41020100 Базова дотація  6649200,00 5910400,00 88,89 

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим 
бюджетам 

15087200,00 10628200,00 70,45 

41033900 Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам  

15087200,00 10628200,00 70,45 

41040000 Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 

799800,00 799800,00 100,00 

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 

799800,00 799800,00 100,00 

41050000 Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 
бюджетам 

177700,00 177700,00 100,00 

41051200 Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 
субвенції з державного бюджету 

35700,00 35700,00 100,00 

41055000 Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 
охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету 

142000,00 142000,00 100,00 

Всього без урахування трансферт 5708390,00 5770835,38 101,09 

Всього 28422290,00 23286935,38 81,93 

 

      ВИДАТКИ: 
 

КОД 

 

Установа 

План на І квартал 

2021 року 

Фактично 

освоєно 

01 Тур'я-Реметiвська сiльська рада Перечинського 

району Закарпатської області 

2866000,00 2263184,78 

06 Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської 
сільської ради 

24496013,00 21823817,29 

08 Відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради 

1546810,00 808895,78 

10 Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 
сільської ради 

1752400,00 1177411,94 

37 Фінансовий відділ Тур'є-Реметівської сільської ради 134200,00 31386,84 

РАЗОМ 30795423,00 26104696,63 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток № 2 

до рішення виконавчого комітету  
Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 22.04.2021 року № 52 

 

З В І Т 

про виконання бюджету Тур’є-Реметівської сільської ради  

по спеціальному фонду на І квартал 2021 року 
 

    ДОХОДИ: 

ККД Вид доходу 

07557000000 - Бюджет отг с. Тур`ї 

Ремети 

Уточнений 

план  за І 

квартал 

Факт 
% 

викон. 

10000000 Податкові надходження   0,00 749,50 0,00 

19000000 Інші податки та збори  0,00 749,50 0,00 

19010000 Екологічний податок  0,00 749,50 0,00 

19010100 Екологічний податок, який справляється за 

викиди в атмосферне повітря забруднюючих 

речовин стаціонарними джерелами забруднення 
(за винятком викидів в атмосферне повітря 

двоокису вуглецю) 

0,00 298,69 0,00 

19010200 Надходження від скидів забруднюючих речовин 

безпосередньо у водні об`єкти  

0,00 238,85 0,00 

19010300 Надходження від розміщення відходів у 

спеціально відведених для цього місцях чи на 

об`єктах, крім розміщення окремих видів відходів 
як вторинної сировини  

0,00 211,96 0,00 

20000000 Неподаткові надходження   256300,00 371140,53 144,81 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   256300,00 371140,53 144,81 

25010000 Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із 

законодавством  

256300,00 140731,20 54,91 

25010100 Плата за послуги, що надаються бюджетними 
установами згідно з їх основною діяльністю  

256300,00 140731,20 54,91 

25020000 Інші джерела власних надходжень бюджетних 

установ   

0,00 230409,33 0,00 

25020100 Благодійні внески, гранти та дарунки  0,00 230409,33 0,00 

30000000 Доходи від операцій з капіталом   0,00 18300,00 0,00 

33000000 Кошти від продажу землі і нематеріальних 
активів  

0,00 18300,00 0,00 

33010000 Кошти від продажу землі   0,00 18300,00 0,00 

33010100 Кошти від продажу земельних ділянок 

несільськогосподарського призначення, що 
перебувають у державній або комунальній 

власності, та земельних ділянок, які знаходяться 

на території Автономної Республіки Крим 

0,00 18300,00 0,00 

Всього 256300,00 390190,03 152,24 



 

 

 

 

    ВИДАТКИ: 
 

КОД 

 

Установа 

План на І квартал 

2021 року 

Фактично 

освоєно 

06 Відділ освіти молоді та спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

241300,00 42973,12 

10 Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 

сільської ради 

15000,00 0,00 

РАЗОМ 256300,00 42973,12 

 

 
 
 
 
 
 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

  



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

Від 22 квітня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                       № 53                                                

 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про план заходів та основні 

завдання у сфері цивільного  

захисту Тур’є-Реметівської  

сільської ради на 2021 рік 

 

Відповідно  до пункту 2  частини  «б»  делегованих повноважень статті 38 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні» та пункту 2 статті 19 

Кодексу цивільного захисту України, враховуючи лист Перечинського 

районного сектору управління ДСУ з надзвичайних ситуацій у Закарпатській 

області від 22.02.2021 № 01-178, з метою якісного і своєчасного вирішення 

завдань цивільного захисту на відповідній території, виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити план основних заходів у сфері цивільного захисту  Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021 рік (додаток 1). 

         2. Затвердити основні завдання  цивільного захисту Тур’є-Реметівської 

сільської ради  на 2021 рік (додаток 2). 

3. Керівникам підприємств, установ, організацій, розташованих на 

території сільської  ради, планувати підготовку заходів цивільного захисту на 

підставі документів, затверджених цим рішенням. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника Тур’є-

Реметівського сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

В. Короля.  

 

 
 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

  

 

 

 

 



                                                                                           Додаток 2 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від 22.04.2021 р. № 53 
 

  

 

ОСНОВНІ ЗАВДАННЯ 

цивільного захисту  Тур’є-Реметівської  сільської ради  

на  2021 рік 

  

1. Відповідно до вимог статі 19 Кодексу цивільного захисту України 

основні зусилля зосередити на: 

- забезпеченні цивільного захисту  на відповідній території (далі - ЦЗ); 

- виконанні державних, регіональних  програм щодо зменшення  загрози 

та запобігання  виникненню  можливих  НС і мінімізації їх наслідків; 

- планування евакуаційних заходів на територіях, які потрапляють в зону  

можливого враження  у разі виникнення НС; 

- розроблення та забезпечення  реалізації місцевих програм та заходів у 

сфері цивільного захисту, зокрема спрямованих на захист населення  і 

території  від надзвичайних ситуацій та запобігання їх виникненню, 

забезпечення  техногенної та пожежної безпеки; 

- забезпечення оповіщення та інформування населення про загрозу і 

виникнення надзвичайних  ситуацій, у тому числі  в доступній  для осіб  з 

вадами зору  та слуху формі; 

- організації робіт з ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій  на 

відповідній території, а також радіаційного, хімічного, біологічного, медичного 

захисту населення та інженерного  захисту території від наслідків  таких 

ситуацій; 

- організації та керівництві проведенням відновлювальних робіт з 

ліквідації наслідків  надзвичайних ситуацій; 

- організації та здійсненні евакуації  населення, майна у безпечні райони, 

їх розміщення  та життєзабезпечення населення; 

 - контролі за станом навколишнього природного середовища, санітарно-

гігієнічною та епідемічною ситуацією; 

взаємодії з центральним органом виконавчої влади, який забезпечує 

формування  та реалізує державну політику у сфері цивільного захисту, щодо 

виконання завдань ЦЗ; 

         - забезпеченні  складення довідок  про визнання  особи постраждалої 

внаслідок надзвичайної ситуації, списків постраждалих внаслідок надзвичайної 

ситуації ,відповідно до яких надається матеріальна допомога, списків загиблих 

осіб на підставі ідентифікації; 

          - забезпечення соціального захисту постраждалих внаслідок надзвичайної 

ситуації, зокрема виплати матеріальної допомоги; 

        - забезпечення  навчання  з питань  ЦЗ посадових осіб  сільської 

ради, здійснення підготовки  населення  до дій в надзвичайних ситуаціях; 



         - організації виконання вимог законодавства щодо створення, 

використання, утримання  та реконструкції  фонду захисних споруд ЦЗ; 

        - організації обліку фонду захисних споруд  цивільного захисту; 

        -  здійсненні контролю за утриманням  та станом готовності захисних 

споруд ЦЗ; 

        - організації проведення  технічної інвентаризації захисних споруд 

ЦЗ, виключення їх за погодженням з центральним  органом виконавчої влади, 

який забезпечує  формування та реалізує державну політику  у сфері 

цивільного захисту, з фонду  захисних  споруд цивільного захисту; 

         - реалізацію заходів, спрямованих  на поліпшення  пожежної безпеки 

суб’єктів  господарювання  комунальної власності. 
  

           2. Провідному спеціалісту з питань військового обліку та цивільного 

захисту сільської ради Мадяр Ю.М.: 

- уточнити план евакуації населення, яке проживає в населених пунктах, 

що знаходяться у зоні можливого підтоплення, районах можливого виникнення 

інших надзвичайних ситуацій, із забезпеченням  евакуації окремих (мало 

мобільних) груп населення; 

- налагодити дієвий контроль за організацією і ходом навчання всіх груп 

населення до дій у надзвичайних ситуаціях, виконанням плану комплектування 

слухачами територіальних курсів навчально–методичних центрів цивільного 

захисту та безпеки життєдіяльності; 

- забезпечити  утримання і  розвиток навчально-консультаційного  пункту 

з питань цивільного захисту при сільській раді; 

планувати і здійснювати  попереджувальні заходи з метою недопущення 

загибелі людей  на водних об’єктах; 

       - проводити тренування евакуаційних органів щодо евакуації населення у 

разі виникнення надзвичайної ситуації у мирний час та в особливий період у 

ході командно-штабних та інших навчань; 

           - визначити обсяги замовлення і надати заявку для затвердження планів 

комплектування слухачами навчально-методичного центру цивільного захисту 

та безпеки життєдіяльності області на 2021 рік. 
  

             3. Визначити додаткові завдання установам сільської ради: 
 

            Відділу освіти, молоді  та спорту: 

- організувати проведення заходів, спрямованих на популяризацію 

здорового і безпечного способу життя та підвищення рівня практичної 

підготовки дітей та підлітків до дій у надзвичайних ситуаціях; 

- забезпечити реалізацію навчальних програм з основ цивільного захисту та 

безпеки життєдіяльності; 

- створити у системі загальної середньої та позашкільної освіти гуртки, 

факультативи, курси з цивільного захисту, безпеки життєдіяльності та 

рятувальної справи; 

- посилити контроль за якістю проведення у загальноосвітніх навчальних 

закладах Дня цивільного захисту, в дошкільних навчально-виховних закладах – 

Тижня безпеки дитини; 



 
 

- організувати та здійснити транспортне забезпечення евакуації населення, 

майна у безпечні райони; 

- забезпечити перевезення у межах району  сил і засобів, матеріальних 

ресурсів, необхідних для здійснення заходів цивільного захисту. 

-  

         Фінансовому відділу: 

- забезпечити  в установленому порядку фінансування заходів цивільного 

захисту, робіт із запобігання і ліквідації наслідків надзвичайних ситуацій; 

- створити фінансовий резерв, необхідний  для реагування на надзвичайні 

ситуації. 
  

          Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я: 

- забезпечити медичні установи  відповідним майном та виробами 

медичного призначення згідно із номенклатурою; 

- створити резерв ліків  для ліквідації медико-біологічних наслідків 

надзвичайних ситуацій згідно із затвердженою номенклатурою. 
  
  
 
 
  
  
 
 

Керуючий справами                                                  Михайло БІГАН 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 
 
 
 
  



                                                                                                                                                                     Додаток 1 

                                                                                                                                                                     до рішення виконавчого 

                                                                                                                                                                     комітету сільської ради 

                                                                                                                                                                     від 21.04.2021 р. № 53 

 

ПЛАН 

основних заходів цивільного захисту на території 

Тур’є-Реметівської  сільської ради  на 2021 рік 
 

№  з/п Заходи Відповідальні 
Терміни 

проведення 

1. Коригування плану евакуації населення усіх рівнів в частині 

доповнення їх окремим розділом, що стосується евакуації людей з 

інвалідністю та інших мало мобільних груп населення 

Провідний спеціаліст з 

питань військового обліку та 

цивільного захисту  сільської 

ради 

Протягом року 

2.  Участь у тактико-спеціальних і командно-штабних навчаннях з 

антитерористичної тематики 

Провідний спеціаліст з 

питань військового обліку та 

цивільного захисту   сільської 

ради 

За окремим 

планом 

3. Участь у командно-штабних навчаннях та тренуваннях з 

територіальної оборони 

Провідний спеціаліст з 

питань військового обліку та 

цивільного захисту   сільської 

ради 

За планом 

Міноборони 

України 

4. Перевірка стану готовності до: 

 

протипожежного захисту лісів, сільгоспугідь у весняно-літній 

період 2021року; 

  

місць масового відпочинку населення на водних об'єктах; 

виконання завдань у складних   умовах осінньо-зимового періоду 

Сільський голова, старости, 

підприємства, установи та 

організації до сфери відпові-

дальності яких належить 

питання проведення 

перевірок (за згодою) 

  

 

квітень-травень; 

травень-червень; 
  

вересень-

жовтень 

5. Організація проведення перевірок протипожежного стану: 

 закладів освіти та їх готовності до 2021/22 навчального року, 

Відділ освіти, культури 

молоді та спорту 

Липень-серпень; 



6. Проведення комплексних профілактичних відпрацювань населених 

пунктів сільської ради із найбільш складною обстановкою з 

пожежами 

Сільський голова, старости, 

провідний спеціаліст з питань 

військового обліку та цивіль-

ного захисту сільської ради 

Протягом  року 

7. Проведення перевірки стану утримання та використання захисних 

споруд ЦЗ ,продовження технічної інвентаризації захисних споруд 

цивільного захисту 

Підприємства, організації та 

установи, утримувачі 

захисних споруд (за згодою) 

Протягом  року 

8. Розроблення  плану організаційних і практичних заходів щодо 

протипожежного захисту лісів у весняно-літній період 2021року 

Сільський голова, старости, 

провідний спеціаліст з питань 

військового обліку та цивіль-

ного захисту  сільської ради 

Квітень-травень 

9. Розроблення плану організаційних і практичних заходів щодо 

підготовки та безаварійного пропуску весняної повені, льодоходу і 

осінніх дощових паводків  

Сільський голова, старости, 

провідний спеціаліст з питань 

військового обліку та цивіль-

ного захисту сільської ради 

Вересень-

жовтень 

10. Проведення в навчальних закладах сільської ради Дня цивільного 

захисту, Тижня безпеки дитини 

Відділ освіти, культури, 

молоді та спорту 

Квітень-травень 

11. Функціональне навчання керівного складу і фахівців в  навчально-

методичному центрі цивільного захисту та безпеки 

життєдіяльності Закарпатської області 

Сільський голова, старости, 

провідний спеціаліст з питань 

військового обліку та цивіль-

ного захисту сільської ради 

Згідно з планом 

12. Проведення змагань, навчально-тренувальних зборів, польових 

таборів, семінарів-тренінгів з питань практичної підготовки дітей 

та молоді до дій у надзвичайних ситуаціях 

Відділ освіти, молоді та 

спорту 

Квітень-

вересень 

  
 
 

 

Керуючий справами                                                                        Михайло БІГАН 
 
 



 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

Від 22 квітня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                       № 54                                                

 

Про взяття на квартирний облік 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб  з їх числа  

 

 Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської 

ради  від  12.04.2021 № 65/01-05, відповідно до статей 31, 39, 46 Житлового кодексу 

України,  п. 13, пп. 3, п. 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення 

житлових умов і надання їм житлових приміщень, затверджених постановою Ради 

Міністрів Української  ССР і Української республіканської ради професійних спілок 

від 11.12.1984 року № 470, керуючись п. 5 ч. 1 ст.15,  ст. ст. 36, 39, 46 Житлового 

кодексу України, ст.  33 Закону України «Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування», пп. 2 п. «а» ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

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

ВИРІШИВ: 

 

1. Взяти позачергово на квартирний облік Тур’є-Реметівської сільської 

ради дитину, позбавлену батьківського піклування Готра Мирославу 

Василівну, **** року народження. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету М. Бігана. 

 

 

 

Сільський голова                                                     Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                  

          
Від 22 квітня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                       № 55                                                

 
Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету сільської ради №10 від 26.01.2021 р. 

«Про затвердження фактичної мережі  

закладів культури Тур’є-Реметівської 

сільської ради та контингенту учнів»  
 

 

Відповідно до ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про освіту», Закону України «Про культуру», Закон 

України «Про позашкільну освіту», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Внести зміни до рішення виконавчого комітету сільської ради №10 від 

26.01.2021 р. «Про затвердження фактичної мережі закладів культури Тур’є-

Реметівської сільської ради та контингенту учнів», виклавши додаток №1 та 

додаток №3 у новій редакції (додаються).  

2. Координацію роботи та узагальнення інформації щодо виконання цього 

рішення покласти на відділ культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови О. Крупчинську. 
 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



Додаток 1 

до рішення виконавчого комітету 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 22.04.2021 року № 55 
 

 

 
 

МЕРЕЖА 
 

закладів мистецтв, що знаходяться на території 
 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 

 

 

№ Назва школи Учні 1 Учні 2 Учні 3 Учні 4 Учні 5 Учні 6 Всього 

п/п  класу класу класу класу класу класу  

1. Тур’є- 

Реметівська 

 школа 

мистецтв 

       

 91 13 20 7 9 10 150 

        

        
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 



Додаток 3 

до рішення виконавчого комітету 
Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 22.04.2021 року № 55 
 

 

 

 

МЕРЕЖА 
 

клубних закладів, що знаходяться на території 
 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

 
 

 

1. Сільський Будинок культури с. Порошково 

2. Сільський клуб с. Тур’ї Ремети 

3. Сільський клуб с. Туриця 

4. Сільський клуб с. Тур’я Поляна 

5. Сільський клуб с. Полянська Гута 

6. Сільський клуб с. Тур’я Бистра 

7. Сільський клуб с. Вільшинки 

8. Сільський клуб с. Липовець 

9. Сільський клуб с. Мокра 

10. Сільський клуб с. Раково 

11. Сільський клуб  с. Лікіцари 

12. Сільський клуб  с. Маюрки 

13. Сільський клуб с. Тур’я Пасіка 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами Михайло БІГАН 

 
 

 

 

 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                          Р І Ш Е Н Н Я                                   

 

Від 22 квітня 2021 року              Тур’ї  Ремети                                       № 56 

 

Про Інструкцію з діловодства в  

Тур’є-Реметівській сільській раді 

та її виконавчих органах 

 

 Відповідно до статті 42 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 року № 55 

«Про деякі питання документування управлінської діяльності», з метою 

організації роботи  із документування управлінської інформації та ведення 

діловодства, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Інструкцію з діловодства в Тур’є-Реметівській сільській 

раді та її виконавчих органах, що додається. 

2. Секретарю ради, заступникам сільського голови, керуючому справами 

(секретарю) виконавчого комітету сільської ради та керівникам структурних 

підрозділів сільської ради забезпечити дотримання вимог зазначеної 

Інструкції. 

 3. Відділу документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян апарату сільської ради здійснювати контроль за 

застосуванням Інструкції з діловодства в структурних підрозділах сільської 

ради, надавати організаційно-методичну допомогу з питань удосконалення 

організації діловодства та документування управлінської інформації. 

4. Визнати таким, що втратило чинність, рішення виконавчого комітету 

сільської ради від 02 листопада 2018 року № 190 «Про затвердження 

інструкції з діловодства в Тур’я-Реметівській сільській раді та її виконавчому 

комітеті». 

5. Контроль за виконанням цього розпорядження покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету сільської ради Бігана М. М. 

 

 

 

Сільський голова                                                       Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          
Від 22 квітня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                         № 57                                                

 
Про уповноваження старост  

на посвідчення довіреностей 

 

У зв’язку з відсутністю нотаріусів у селах Тур’є-Реметівської сільської 

ради, відповідно до ч. 3 ст. 245 Цивільного кодексу України та п. 4 ч. 2 ст. 40 

Закону України «Про нотаріат», керуючись пп.5 п. «б» ч. 1 ст. 38, ст. 59  Закону 

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

Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Уповноважити старост сіл, відповідно до рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 01.12.2020 р. №11 «Про затвердження старост Тур’є-

Реметівської сільської ради», як посадових осіб органу місцевого 

самоврядування Тур’є-Реметівської сільської ради на посвідчення довіреностей, 

крім довіреностей на право розпорядження нерухомим майном, довіреностей на 

управління і розпорядження корпоративними правами та довіреностей на 

користування і розпорядження транспортними засобами. 

2. Дії, передбачені у п. 1 цього рішення, можуть вчинятися лише на 

території відповідних сіл, у яких посадові особи органу місцевого 

самоврядування затверджені старостами, відповідно до рішення Тур’є-

Реметівської сільської ради від 01.12.2020 р. №11 «Про затвердження старост 

Тур’є-Реметівської сільської ради». 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на сільського голову 

Надію Девіцьку.  
 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

 

Від 22 квітня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                            № 58 

 

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

 

Розглянувши заяву та подані документи гр. Мерцина Сергія 

Олександровича щодо присвоєння адреси об’єкту будівництва на земельній 

ділянці, яка є у його приватній власності, керуючись Тимчасовим 

порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес об’єктам 

будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою Кабінету 

Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367, на підставі підпункту 10 пункту 

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

        1. Присвоїти житловому будинку (незавершене будівництво), розташо-

ваному на земельній ділянці площею 0,15 га (кадастровий номер 

2123284001:01:002:0002), поштову адресу: Україна, Закарпатська область, 

Ужгородський (Перечинський) район, село Туриця, вулиця ****. 

 

  

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

 

Від 22 квітня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                       № 59 

 

 

Про присвоєння адреси 

автостанції в с. Порошково 

 

Розглянувши лист старости сіл Порошково, Мокра, Маюрки за №30/02-26 

від 20.04.2021 р. щодо присвоєння адреси автостанції в с. Порошково, керуючись 

Тимчасовим порядком реалізації експериментального проекту з присвоєння адрес 

об’єктам будівництва та об’єктам нерухомого майна, затвердженим постановою 

Кабінету Міністрів України від 27 березня 2019 р. № 367, на підставі підпункту 10 

пункту б) частини 1 статті 30 та статті 37 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

        1. Присвоїти автостанції в с. Порошково поштову адресу: Україна, 

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

вулиця Центральна, № 67А. 

 

  

 

 

Сільський голова                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

Від 22 квітня 2021 року                    Тур’ї  Ремети                                        № 60                                                

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяви гр. Шаповал Аліни Миколаївни, **** 

р.н., мешканки  с. Тур’я Бистра, вул. **** з 18.11.2015 р., Мовнар Ольги 

Дмитрівни, **** р.н., мешканки с. Вільшинки, буд. **** з 11.09.2020 р., Попки 

Ганни Юріївни, **** р.н., мешканки с. Тур’я Бистра, вул. **** з 11.09.1979 р. 

щодо надання їм статусу особи, що проживає в населеному пункті, якому надано 

статус гірського, керуючись ст. 5 Закону України «Про статус гірських населених 

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати гр. Шаповал Аліні Миколаївні, **** р.н., мешканці  с. Тур’я 

Бистра, вул. ****, яка зареєстрована в с. Тур’я Бистра, вул. **** з 18.11.2015 року, 

статус особи, яка проживає в населеному пункті (с. Тур’я Бистра),  якому надано 

статус гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні». 

  1.1. У разі зміни місця проживання гр. Шаповал Аліни Миколаївни, статус 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

2. Надати гр. Мовнар Ользі Дмитрівні, **** р.н., мешканці  с. Вільшинки, 

буд. ****, яка зареєстрована в с. Вільшинки, буд. **** з 11.09.2020 року, статус 

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

гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні». 

  2.1. У разі зміни місця проживання гр. Мовнар Ольги Дмитрівни, статус 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 



3. Надати гр. Попка Ганні Юріївні, **** р.н., мешканці  с. Тур’я Бистра, вул. 

****, яка зареєстрована в с. Тур’я Бистра, вул. ***** з 11.09.1979 року, 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». 

  3.1. У разі зміни місця проживання гр. Попки Ганни Юріївни, статус особи, 

яка проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського припиняється з 

моменту зняття з реєстрації. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту у селах  

Тур’я Бистра, Свалявка І. Кметича та старосту у с. Вільшинки І. Цубину. 
 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                               Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

Від 22 квітня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                       № 61                                                

 

 

Про надання пільгового  

кредиту  

 

 

 Розглянувши заяви гр. Мегели Антоніни Іванівни, жительки села Тур’ї 

Ремети, вулиця **** та гр. Бігана Михайла Михайловича, жителя села Тур’ї 

Ремети, вулиця ****, на підставі статті 31 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної 

сфери та промисловості щодо надання пільгового кредиту жительці села 

Тур’ї Ремети, вулиця ****, Мегелі Антоніні Іванівні в сумі 100000 грн. (сто 

тисяч гривень) для облаштування водопостачання та водовідведення 

власного будинку. 

2. Клопотати перед обласним Фондом інвестування об’єктів соціальної 

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

Ремети, вулиця ****, Бігану Михайлу Михайловичу в сумі 100000 грн. (сто 

тисяч гривень) для облаштування водопостачання та водовідведення 

власного будинку. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 
 


