
 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                РІШЕННЯ                                       

 

16  вересня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                          № 144 

 

Про підготовку об'єктів соціально- 

культурного призначення до роботи  

в осінньо-зимовий період 2021/2022 років 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді 

та спорту сільської ради Владислава Цапика «Про готовність закладів освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 

років», інформацію начальника відділу культури та туризму Любов Скубенич 

«Про готовність закладів культури Тур’є-Реметівської сільської ради до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021/2022 років», інформацію директора КНП 

«Перечинський районний центр ПМСД Ужгородської районної ради» Юрія 

Малишка «Про хід підготовки структурних підрозділів КНП «Перечинський 

районний центр ПМСД Ужгородської районної ради» до роботи в осінньо-

зимовий період 2021/2022 років», відповідно до статті 30 Закону України «Про 

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

сільської ради 

 

  ВИРІШИВ: 

 

1. Інформації начальників відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури 

та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради та директора КНП «Перечинський 

районний центр ПМСД Ужгородської районної «Про підготовку об’єктів 

соціально-культурного призначення до роботи в осінньо-зимовий період 

2021/2022 років» взяти до відома.  

2. Відділу освіти, молоді та спорту, відділу культури та туризму сільської 

ради, КНП «Перечинський районний центр ПМСД Ужгородської районної ради», 

старостам сіл, керівникам комунальних підприємств та установ територіальної 

громади у межах компетенції: 

2.1. Визначити відповідальних за підготовку матеріально-технічної бази 

своїх закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 років 

До 01 жовтня 2021 року 

2.2. Розробити заходи та здійснити комплексну підготовку підвідомчих 



закладів до роботи в осінньо-зимовий період 2021/2022 року, завершити 

капітальні та поточні ремонти приміщень, інженерних мереж і обладнання на 

об’єктах для забезпечення безперебійної роботи в осінньо-зимовий період, 

організованого початку і сталого проходження опалювального періоду 2021/2022 

року; 

До 1 жовтня 2021 року 

2.3.Забезпечити заготівлю твердого палива для стабільної роботи закладів у 

наступному опалювальному періоді;  

У встановлені строки 

2.4. Підвищити відповідальність керівників очолюваних закладів за 

створення безпечних умов перебування, виховання та навчання дітей, учнівської 

молоді, занять учасників клубних гуртків, відвідувачів сільських клубів, бібліотек 

та амбулаторій, а також працівників цих закладів; 

Протягом року 

2.5. Завершити підготовку підвідомчих закладів до сталого функціонування 

в осінньо-зимовий період; 

До 1 жовтня 2021 року 

2.6. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України «Про 

охорону праці», правил пожежної безпеки. Регулярно з учасниками освітнього 

процесу, іншими працівниками проводити інструктажі з правил техніки безпеки 

під час роботи, проведення гурткових занять, масових заходів, оздоровлення і 

відпочинку, змагань тощо; 

Постійно 

2.7. Забезпечити контроль за дотриманням натуральних показників 

споживання енергоносіїв, здійснювати заходи щодо їх ощадливого споживання. 

Постійно 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                РІШЕННЯ                                      

 

16  вересня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                          № 145 

 

Про стан розрахунків по платі за землю 

 

 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника фінансового відділу 

сільської ради Оксани Левко «Про стан розрахунків по сплаті за землю за січень- 

серпень 2021 року до Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади», 

відповідно до статті 28 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

  ВИРІШИВ: 

 

1. Інформації начальника фінансового відділу сільської ради Оксани Левко 

«Про стан розрахунків по сплаті за землю за січень-серпень 2021 року до Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади» взяти до відома.  

2. Фінансовому відділу сільської ради здійснювати постійний контроль за 

виконанням плану щодо сплати земельного податку та орендної плати за землю. 

3. Відділу земельних відносин та екології, старостам сіл територіальної 

громади активізувати роботу з платниками по погашенню заборгованості щодо 

сплати земельного податку та орендної плати за землю. 

 4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира Короля. 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



Інформація  

про стан розрахунків по сплаті за землю за січень-серпень 2021 року  

до  Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади. 

 

 

     Земельний податок в 2021 році сплачується приватними власниками землі 

після отримання податкового повідомлення, або ж щомісяця – якщо власником є 

юридична особа. Плата за землю це обов'язковий платіж у складі місцевого 

податку на майно, який стягується в формі земельного податку або орендної 

плати (якщо мова йде про ділянки державної і комунальної форми власності). 

Базою оподаткування є нормативна грошова оцінка землі (НГО), з урахуванням 

коефіцієнта індексації, а в разі відсутності такої оцінки, площа земельних ділянок. 

НГО проводиться за рішенням органу виконавчої влади або органу місцевого 

самоврядування. Плата за землю містить дві складові – земельний податок та 

орендну плату за земельні ділянки державної й комунальної власності. Об'єктом 

оподаткування цим податком є земельна ділянка, а також земельна частка, пай, які 

перебувають у власності або користуванні, в т. ч. на умовах оренди. Суб’єктами 

плати за землю є власники земельних ділянок, паїв, землекористувачі, в т. ч. 

орендарі. При цьому, зі сплати земельного податку  встановлено ряд пільг. Так, 

від його сплати звільняються:  

- інваліди першої і другої групи;  

- громадяни, які виховують трьох і більше дітей до 18 років;  

- пенсіонери (за віком);  

- ветерани війни та особи, на яких поширюється дія закону про статус 

ветеранів війни;  

- постраждалі від наслідків аварії на ЧАЕС.  

Всі ці пільги діють не більше ніж на одну земельну ділянку за кожним з видів: для 

ведення особистого селянського господарства — у розмірі не більше 2 га; для 

будівництва та обслуговування житлового будинку (присадибна ділянка): у селах 

– 0,25 га, в селищах – 0,15 га, в містах – 0,1 га (10 соток); для індивідуального 

дачного будівництва –  0,1 га; для будівництва індивідуальних гаражів – 0,01 га; 

для ведення садівництва – 0,12 га. Якщо фізична особа має більше однієї 

земельної ділянки, вона повинна подати до податкової заяву і вказати, який з 

земельних ділянок буде звільнений від податку.                                   

     За підсумками січня – серпня 2021 року в дохід бюджету сільської 

територіальної громади по загальному фонду надійшло 1 706,244 млн. грн. зі 

сплати земельного податку з фізичних та юридичних осіб, що становить 112,9% 

плану на відповідний період.   

 

 

 

 



 

З них по видам доходів: 

Тис.грн. 

 

За даними Перечинської ДПІ ГУ ДПС у Закарпатській області станом на 

15.09.2021 р. заборгованість по сплаті земельного податку громадянами склала 

330766,09 грн., в тому числі по населеним пунктам: 

 

 

 

 

Начальник фінансового відділу                                                Оксани ЛЕВКО 

 

 

ККД Доходи Річний 

план 

План на 

період 

Факт +/- % 

виконання 

18010500 Земельний 

податок з 

юридичних 

осіб 

1,264 835,5 1085,9 250,5 129,9 

18010600 Орендна 

плата з 

юридичних 

осіб 

500,0 230,0 207,6 

 

-22,4 90,2 

18010700 Земельний 

податок з 

фізичних осіб 

342,9 224,9 

 

176,1 -48,7 78,3 

18010900 Орендна 

плата з 

фізичних осіб 

331,0 220,6 236,5 15,8 107,2 

Населений пункт Заборгованість по земельному 

податку 

Вільшинки 3025,45 

Порошково (Мокра, Маюрки) 14761,44 

Туриця 9870,53 

Турички (Лумшори, Липовець, Лікіцари) 8696,61 

Тур’я Бистра (Свалявка) 6732,25 

Тур’я-Пасіка (Раково, Завбуч) 26245,21 

Тур’я-Поляна (Полянська Гута) 6890,81 

Тур’ї Ремети 254543,79 

ВСЬОГО 330766,09 



                                                                    

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

16 вересня 2021 року                    Тур’ї  Ремети                                       № 146 

 

Про затвердження фактичної мережі  

закладів освіти 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 загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про позашкільну освіту», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити фактичну мережу закладів освіти сільської ради та 

контингенту учнів станом на 01.09.2021 року, а саме: 

а) 2 початкові школи з кількістю учнів 13 ( додаток № 1); 

б) 6 гімназій з кількістю учнів 757 (додаток № 2); 

в) 3 заклади загальної середньої освіти з кількістю учнів 2033 (додаток № 

3); 

2. Затвердити у 12 закладах загальної середньої освіти 157 класів (класів – 

комплектів) на 2803 учнів, у тому числі 11 спеціальних класів на 86 учнів 

(додаток № 5). 

3. Затвердити мережу класів з інклюзивною формою навчання (додаток 

№ 6). 

4. Затвердити при Туричківській ЗОШ І-ІІ ступенів пришкільний інтернат 

на 28 місць (додаток № 7). 

5. Затвердити мережу груп продовженого дня (додаток № 8). 

6. Затвердити мережу закладів дошкільної освіти (додаток № 9). 

7. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

В. о. сільського голови                              Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток № 1                                                                           

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 146 

 

 

 

МЕРЕЖА  

початкових шкіл 

на 2021 – 2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п. 

        Назва  школи                           1  -  4   класи 

Класи/комплекти Учнів 

1. Липовецька початкова школа 0/0 2 

 

2. Мокрянська початкова школа 0/2 11 

 

Р А З О М: 0/2 13 

  

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток № 2                                                                           

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 146 

 

МЕРЕЖА 

гімназій  на 2021 – 2022 навчальний рік 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва школи 1-4 класи 5-9 класи Разом 1-9 класів 

класи і 

класи – 

комплек

ти 

учні

в 

Класи учні

в 

класи і 

класи – 

комплекти 

Учнів 

1. Турицька гімназія 

 

4  51 5 62 9  113 

2. Туричківська 

гімназія  

2  19 4 32 6  51 

3. Раківська гімназія 

 

4  56 5 57 9  113 

4. Тур’я  Полянська 

гімназія 

4  65 5 68 9  133 

5. Поляно-Гутянська 

гімназія 

3  31 5 43 8  74 

6. Тур’я  Бистрянська  

гімназія  

8  106 8 114 16  220 

7. Вільшинківська 

гімназія 

2  19 5 34 7  53 

Р А З О М: 27  347 37 410 64  757 



                                                                                   Додаток № 3                                                                           

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 146 

 

З В Е Д Е Н Н Я 

мережі закладів загальної середньої  освіти 

на 2021 – 2022 навчальний рік 

 

№ 

з/

п 

Назва школи 1-4 класи 5-9 класи 10-11 

класи 

Разом 1-11 

класів 

Класи 

і кла-

си-

ком-

плек-

ти 

Учнів Класи Учнів Кла-

си 

Учні

в 

Класи і 

класи-

компле

кти 

 

Учнів 

1. Тур’я-

Реметівський 

заклад загальної 

середньої освіти 

І-ІІІ ступенів 

 

10 206 10 218 2 63 22 487 

2. Тур’я  Пасіцький 

заклад загальної 

середньої освіти 

І-ІІІ ступенів 

 

5 144 5 151 2 23 12 318 

3. Порошківський 

заклад загальної 

середньої освіти 

І-ІІІ ступенів 

 

21 548 21 600 4 80 46 1228 

Р А З О М: 36 898 36 969 8 166 80 2033 

 
 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток № 4                                                                           

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 146 

 

МЕРЕЖА 

 класів для дітей, які потребують корекції фізичного  

та (або) розумового розвитку (спецкласів)  

на 2021 – 2022 навчальний рік 

 

№ 

з/

п 

Назва школи 1-4 класи 5-9 класи 10-11 

класи 

Разом 1-11 

класів 

Класи 

і 

класи-

комп-

лекти 

Учнів Класи Учнів Класи Учнів Класи і 

класи-

компле

кти 

 

Учнів 

1. Тур’я  

Бистрянська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

4 32 3 21 - - 7 53 

2. Порошківська 

ЗОШ І-ІІІ ст.  

 

- - 2 25 - - 2 23 

3. Тур’я -

Реметівська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

1 5 1 5 - - 2 10 

Р А З О М: 5 37 6 51 - - 11 86 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток № 5                                                                           

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 146 

 

 

МЕРЕЖА 

класів для дітей, які потребують  

інклюзивної форми навчання 

на 2021 – 2022навчальний рік 

 

№ 

з/

п 

Назва школи Класи  Разом 1-11 

класів 

Класи 

і 

класи-

компл

екти 

Учнів Примітка Класи і 

класи-

компле

кти 

 

Учні

в 

1. Тур’я -Реметівська  

ЗОШ І-ІІІ ст. 

8 10 

 

з асистентом 

вчителя  

8 10 

2. Порошківська 

ЗОШ І-ІІІ ст. 

1 1 з асистентом 

вчителя 

1 1 

3. Тур’я Полянська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

3 3 з асистентом 

вчителя 

3 3 

4. Поляно-Гутянська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

2 2 з асистентом 

вчителя 

2 2 

5. Тур’я  Бистрянська 

ЗОШ І-ІІ ст. 

 

1 1 з асистентом 

вчителя 

1 1 

6. Вільшинківський 

НВК ЗОШ-ДНЗ 

1 1 з асистентом 

вчителя 

1 1 

Р А З О М: 16 18 - 16 18 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток № 6                                                                          

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 146 

 

МЕРЕЖА 

пришкільних інтернатів шкіл району  

на 2021 – 2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва школи Кількість учнів, що 

проживають та 

харчуються у шкільній 

їдальні 

У тому числі з 

безкоштовним 

харчуванням 

1. Туричківська 

гімназія  

28 28 

Р А З О М: 28 28 
 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 

                                                                                   Додаток № 7                                                                          

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 146 

 

МЕРЕЖА 

груп продовженого дня на 2021 – 2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

 

Назва школи Кількість груп Учнів 

1. Тур’я-Реметівський ЗЗСО 4 120 

2. Турицька гімназія 1 30 

3. Вільшинківська гімназія 1 30 

4. Раківська гімназія 1 30 

5. Тур’я  Пасіцький ЗЗСО 1 30 

6. Порошківський ЗЗСО 4 120 

7. Тур’я Полянська гімназія 2 60 

8. Поляно -Гутянська гімназія 1 30 

9. Тур’я Бистрянська гімназія 2 60 

Р А З О М:                 17 510                                                                                                                                                     

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 



 

                                                                                   Додаток № 8                                                                         

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 146 

 

МЕРЕЖА 

закладів дошкільної освіти та дошкільних підрозділів при закладах 

загальної середньої освіти на 2021 – 2022 навчальний рік 

 

№ 

з/п 

Назва ДНЗ Всьо

го 

груп 

Всьог

о 

дітей 

В тому числі Трива 

лість 

роботи 

Дош- 

кільних 

груп 

У 

них 

дітей 

Ясель- 

них 

груп 

У них 

дітей 

1. Тур’я 

Реметівський 

ЗДО 

3 80 2 65 1 15 10.5 год. 

2. Турицький ЗДО 2 42 2 42 - - 10.5 год. 

3. Раківський ДНЗ 1 20 1 20 - - 10.5 год. 

4. Тур’я Пасіцький 

ДНЗ 

1 30 1 30 - - 10.5 год. 

5. Порошківський 

ДНЗ 

4 100 3 80 1 20 10.5 год. 

6. Порошківський 

ДНЗ №2 (Зернов-

ський) 

1 20 1 20 - - 10.5 год. 

7. Тур’я 

Полянський ДНЗ 

2 42 2 42 - - 10.5 год. 

8. Поляно -

Гутянський ДНЗ 

1 15 1 15 - - 10.5 год. 

9. Тур’я Бистрян-

ський ДНЗ 

3 65 2 48 1 17 10.5 год. 

 Вільшинківська 

гімназія  

1 22 1 22    

Р А З О М : 19 436 16 384 3 52 - 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської  ради                                    Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 



                                                                                

 

 

 

                               

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

16 вересня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                     №  147 

 

Про внесення змін до рішення виконавчого 

комітету сільської ради №10 від 26.01.2021р. 

«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», 

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

Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

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

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

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

новій редакції (додається). 

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 Олександру Крупчинську. 

 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                              Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                   Додаток                                                                            

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 16.09.2021 р. № 147 

 

 

 

Мережа 

закладів мистецтв, що знаходиться на території  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

№ 

з/п 

Назва школи Учні 1 

класу 

Учні 2 

класу 

Учні 3 

класу 

Учні 4 

класу  

Учні 5 

класу 

Учні 6 

класу 

Всього 

1. КЗ «Тур’є-

Реметівська 

школа мистецтв 

 

96 

 

20 

 

14 

 

17 

 

8 

 

8 

 

163 

 

 

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами (секретар)  

виконавчого комітету сільської 

ради                                                           Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                        

 

 



 

 

 

 

 

                               

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

16 вересня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                     №  148 

 

Про статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування   

Мешко Олександра Івановича 

 

 Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 30.08.2021 № 185/01-05, враховуючи інтереси дитини, 

реалізацію її прав на виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги 

керуючись статтями 52, 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статтями 1, 5, 11 Закону України «Про забезпечення організаційно-

правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування», статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 56, 61– 63, 74, 75 Цивільного кодексу України, пунктами 

42 – 47 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 

«Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини», на підставі заочного рішення Перечинського районного суду від 06 

червня 2021 року №304/1139/20 «Про позбавлення батьківських прав», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати, що Мешко Олександр Іванович, **** року народження, 

уродженець села Тур’ї Ремети Перечинського району Закарпатської області 

20.06.2019 року набув статусу дитини, позбавленої батьківського піклування.  

2. У зв’язку із нововиявленою обставиною вважати підставами, які 

підтверджують статус  дитини, позбавленої батьківського піклування: 

-  заочне рішення Перечинського районного суду від 06 червня 2021 року             

№ 304/1139/20 «Про позбавлення батьківських прав». 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського  Олександру  Крупчинську. 

 

 

 

В. о. сільського голови                              Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 



 
 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

16 вересня 2021 року                 Тур’ї  Ремети                                          № 149 
 

Про призначення піклувальника 
 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей від 27.08.2021 року № 

178 та висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської сільської ради, 

враховуючи клопотання дирекції Перечинського професійного ліцею від 

23.08.2021 № 140 щодо призначення посадової особи Перечинського 

професійного ліцею піклувальником над дитиною, позбавленою батьківського 

піклування Євчинець Петром Петровичем, **** р.н., який проживає  за 

адресою: село Порошково, вулиця ****, будинок ****, враховуючи інтереси 

дитини, керуючись ст.34 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст.ст. 243, 244 Сімейного кодексу України, ст. 11 Закону України 

«Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-

сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування», на виконання п.п.40–44 

Порядку діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав 

дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

2008 року №866, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради  
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Призначити посадову особу Перечинського професійного ліцею 

заступника директора з навчально-виховної роботи Герич М.В. піклуваль-

ником над неповнолітнім учнем Перечинського професійного ліцею, дитиною,   

позбавленою батьківського піклування – Євчинець Петром Петровичем, **** 

р.н., який проживає за адресою: село Порошково, вулиця ****, будинок ****. 

2. Влаштувати Євчинець Петра Петровича, **** р.н., який проживає за 

адресою: село Порошково, вулиця ****, будинок **** Ужгородського району 

Закарпатської області на повне державне утримання, навчання  та  виховання 

до Перечинського професійного ліцею. 

3. Посадовій особі Перечинського професійного ліцею, заступнику 

директора з навчально-виховної роботи Герич М.В. виконувати обов’язки 

піклувальника відповідно до вимог чинного законодавства. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільської ради  Олександру Крупчинську. 

 

 

В. о. сільського голови                              Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 



 

 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                                         РІШЕННЯ                                    

          

16 вересня 2021 року                  Тур’ї Ремети                                       № 150                                                

 

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  14.09.2021 № 197/01-05, відповідно до ст. 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. 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 особу, з числа дітей-сиріт Фонтош Василя Васильовича, **** року 

народження. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого 

справами (секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                            Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 



 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
 

16  вересня  2021 року               Тур’ї  Ремети                                          № 151 
 

Про   надання дозволу на вчинення  

правочину стосовно нерухомого майна 
 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей від 27.08.2021 року № 

178/01-05, висновок  органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської  сільської 

ради щодо вчинення громадянином Бокшан І.М. договору дарування 

житлового будинку, який знаходиться за адресою: село Туриця, вулиця ****, 

будинок **** Ужгородського району Закарпатської області сину Бокшан 

Олександру Івановичу, **** року народження, право користування яким 

мають неповнолітні діти: Бокшан Вікторія Олександрівна, **** року 

народження, Бокшан Тетяна Олександрівна, **** року народження, Бокшан 

Євгеній Олександрович, **** року народження, керуючись статтею 34 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», статтею 177 Сімейного 

кодексу України,  статтею 32 Цивільного кодексу України, статтею 12 Закону 

України «Про основи соціального захисту  бездомних громадян і 

безпритульних дітей», статтею 17 Закону України «Про охорону дитинства», 

пункту 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради  

 

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати дозвіл громадянину Бокшану Івану Миколайовичу,  **** 

року народження, жителю села Туриця, вулиця ****, будинок **** 

Ужгородського району Закарпатської області на вчинення договору дарування 

житлового будинку, який знаходиться за адресою: село Туриця, вулиця ****, 

будинок **** Ужгородського району Закарпатської області сину Бокшан 

Олександру Івановичу, ***** року народження, право користування яким 

мають неповнолітні діти: Бокшан Вікторія Олександрівна, **** року 

народження, Бокшан Тетяна Олександрівна, **** року народження, Бокшан 

Євгеній Олександрович, **** року народження.  

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільської ради  Олександру Крупчинську. 

 

 

В. о. сільського голови                              Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

                                                        Р І Ш Е Н Н Я                                   

          

16 вересня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                          № 152                                                

 

Про звіт опікуна недієздатних 

підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради 

 

 

Розглянувши звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного 

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

підопічного Мадяра Михайла Михайловича, який помер, про використання його 

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного інтернату 

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

Мадяра Михайла Михайловича, який помер, про використання коштів 

недієздатного підопічного за період липень – вересень 2021 року взяти до уваги 

(звіт додається). 

 

 

 

 

 

В.о.  сільського голови                                Олександра  КРУПЧИНСЬКА                                      

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

16 вересня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                         № 153     

 

Про визначення уповноваженого органу 

з внесення інформації до Реєстру 

будівельної діяльності про присвоєння, 

зміни, коригування, анулювання адрес 

об’єктів будівництва, об’єктів 

нерухомого майна 

 

Відповідно до підпункту 10 пункту «б» статті 30, пункту 11 статті 37, 

частини шостої статті 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статті 263 Закону України «Про регулювання містобудівної діяльності», 

постанови Кабінету Міністрів України від 07.07.2021 № 690 «Про затвердження 

Порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, об’єктам нерухомого майна», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 
  

1. Визначити відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою Тур’є-Реметівської сільської ради  уповноваженим органом з 

внесення інформації до Реєстру будівельної діяльності про присвоєння, зміни, 

коригування, анулювання адрес об’єктів будівництва, об’єктів нерухомого майна. 

2. Надати повноваження ДАНИЛО Олександрі Володимирівні, головному 

спеціалісту відділу житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою Тур’є-Реметівської сільської ради, на підставі рішень виконавчого 

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради вносити до Реєстру будівельної 

діяльності дані про присвоєння, зміни, коригування, анулювання адрес об’єктів 

будівництва, об’єктів нерухомого майна. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 
 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 
 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

16 вересня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                        № 154     

 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянина Жмуркіна Олександра 

Олеговича щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту 

будівництва на земельній ділянці, яка є у її приватній власності, керуючись 

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку присвоєння 

адрес об’єктам будівництва, нерухомого майна» № 690 від 07.07.2021  року та 

статтею  37 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

 1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на земельній ділянці 

площею 0,25 га (кадастровий номер ****), поштову адресу: Україна, Закарпатська 

область, Ужгородський (Перечинський) район, село Лумшори, вулиця ****, 

будинок № ****. 

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту сіл 

Турички, Лумшори, Липовець, Лікіцари Владислава Пловайка. 

 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

16 вересня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                         № 155      

 

Про упорядкування поштової  

адреси земельної ділянки 

 

Розглянувши заяву та подані документи громадянина Тийгела Миколи 

Івановича щодо упорядкування поштової адреси земельній ділянці, яка є у його 

приватній власності у зв’язку з невідповідністю адреси її фактичному 

розташуванню, керуючись п.50 Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження порядку присвоєння адрес об’єктам будівництва, нерухомого 

майна» № 690 від 07.07.2021  року та статтею  37 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

 1. Упорядкувати нумерацію змінивши поштову адресу земельної ділянки з 

кадастровим номером ****, площею 0,0500 га на поштову адресу: Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський (Перечинський) район, село Тур’ї Ремети, 

вулиця ****, будинок № ****.  

 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

  

 

 

                               

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                          РІШЕННЯ                                              

 

16 вересня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                        № 156    

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадянки Штелихи Мирослави 

Юріївни, **** р. н., мешканки с. Вільшинки, будинок  №**** з **** р.,  

громадянки Куліс Галі Йосафатівни, **** р.н., мешканки с. Вільшинки, будинок 

№ **** з **** р., громадянина Бескід Михайла Івановича, ****  р. н.,  мешканця с. 

Липовець, вул. Конопляна, будинок № **** з ***** р.,  громадянина Гоцинець 

Ігоря Миколайовича, **** р. н., мешканця с. Липовець, вул. ****, будинок № **** 

з **** р., громадянина Гаджеги Івана Петровича, ****  р.н.,  мешканця с. Тур’я  

Бистра, вул.  ****, будинок № **** з **** р., 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 громадянці Штелиха Мирославі Юріївні, **** р.н., мешканці с. 

Вільшинки, будинок № ****, яка зареєстрована  в  с. Вільшинки,  будинок № **** 

з **** р., статус особи, яка проживає в населеному пункті (с. Вільшинки),  якому 

надано статус гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських 

населених пунктів в Україні». 

          1.1. У разі зміни місця проживання громадянки Штелиха Мирослави 

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

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

          2. Надати громадянці Куліс Галі Йосафатівні, **** р.н., мешканці с. Віль-

шинки, будинок № ****, яка зареєстрована  в  с. Вільшинки,  будинок № **** з 

**** р., 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 громадянки Куліс Галі Йосафатівни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

3. Надати громадянину Гоцинець Ігорю Миколайовичу, **** р.н., мешканцю  

с. Липовець,  вул. ****,  будинок № ****,  який зареєстрований  в с. Липовець,   

вул. ****, будинок № **** з **** р., статус особи, яка проживає в населеному 

пункті (с. Липовець), якому надано статус гірського відповідно до Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

3.1. У разі зміни місця проживання громадянина Гоцинець Ігоря 

Миколайовича, статус особи, яка про в населеному пункті, якому надано статус 

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

4. Надати громадянину Бескід Михайлу  Івановичу, **** р.н.,  мешканцю с. 

Липовець, вулиця ****, будинок № ****, який зареєстрований в  с. Липовець, 

вулиця ****, будинок № **** з **** р., статус особи, яка проживає в населеному 

пункті (с. Липовець), якому надано статус гірського відповідно до Закону України 

«Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

          4.1. У разі зміни місця проживання громадянина Бескід Михайла Івановича, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

5. Надати  громадянину  Гаджега  Івану Петровичу,  **** р.н.,   мешканцю с.  

Тур’я Бистра, вулиця ****, будинок № ****, який зареєстрований   в  с. Тур’я 

Бистра, вулиця ****, будинок № **** з **** р., статус особи, яка проживає в 

населеному пункті  (с. Тур’я Бистра), якому надано статус гірського відповідно до 

Закону України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

          5.1. У разі зміни місця проживання громадянина Гаджеги Івана Петровича, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

         6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту села 

Вільшинки Івана Цубину, старосту сіл Турички, Лумшори, Липовець, Лікіцари 

Владислава Пловайка та старосту сіл Тур’я Бистра, Свалявка Івана Кметича.  
 

 

 

 

В. о. сільського голови                                   Олександра КРУПЧИНСЬКА                                      

 

 



 
 

 
 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

          

16 вересня 2021 року                     Тур’ї  Ремети                                            № 157                                                

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяви громадян Діянич Лариси Павлівни, 

Легези Марти Василівни, Дуран Тетяни Вікторівни, Сегедій Ольги Юріївни,  

Штулер Мар’яни Іванівни, Петріли Юрія Юрійовича, Мікулова Олега Івановича 

та Кривки Марії Юріївни щодо надання їхнім дітям, громадянці Діянич Анастасії 

Олександрівні, **** р. н., мешканці с. Тур’я  Бистра, вул. ****,  буд. №****, 

громадянці Легезі Діані Михайлівні, ****  р. н., мешканці с. Тур’я   Бистра. вул. 

****, буд. №****, громадянці Дуран Тамарі Юріївні, **** р.н., мешканці с. Тур’я 

Бистра, вул. ****, буд. № ****, громадянину Сегедій Андрію    Михайловичу, 

**** р.н., мешканцю с. Полянська Гута, вул. ****, ****, громадянину Штулер 

Богдану Юрійовичу, **** р.н., мешканцю с. Полянська Гута, вул. ****, ****, 

громадянину Петріла Василю Юрійовичу, 2006 р.н., мешканцю с. Тур’я Бистра, 

вул. ****, ****,  громадянину  Мікулову  Валентину  Олеговичу, **** р.н., 

мешканцю с. Тур’я Бистра, вул. ****, ****, громадянину Кривка Павлу 

Йосиповичу, **** р.н., мешканцю с. Вільшинки, **** статусу особи, що проживає 

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

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

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

Тур’є-Реметівської сільської ради    

  

ВИРІШИВ: 

 

 1. Надати  громадянці Діянич Анастасії Олександрівні **** р.н., мешканці   

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

 вул. ****, буд. № ****  з **** 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 громадянки Діянич Анастасії 

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

статус гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

 2. Надати  громадянці Легезі Діані Михайлівні  **** р.н., мешканці   с. Тур’я 

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



№ **** з **** 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». 

    2.1. У разі зміни місця проживання громадянки Легези Діани Михайлівни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

 3. Надати  громадянці Дуран Тамарі Юріївні **** р.н., мешканці с. Тур’я 

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

№ **** з **** 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 громадянки Дуран Тамари  Юріївни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

  4. Надати  громадянину Сегедій Андрію Михайловичу **** р.н., мешканцю  

с. Полянська Гута, вул. ****, буд. № ****, який зареєстрований в с. Полянська 

Гута, вул. ****, буд. № **** з **** року статус особи, яка проживає в населеному 

пункті (с. Полянська Гута), якому надано статус гірського відповідно до Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

     4.1. У разі зміни місця проживання громадянина Сегедій Андрія Михай-

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

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

  5. Надати  громадянину Штулер Богдану Юрійовичу **** р.н., мешканцю   

с. Полянська Гута, вул. ****, буд. № ****, який зареєстрований в с. Полянська 

Гута, вул. ****, буд. № **** з **** року статус особи, яка проживає в населеному 

пункті  (с. Полянська Гута), якому надано статус гірського відповідно до Закону 

України «Про статус гірських населених пунктів в Україні». 

     5.1. У разі зміни місця проживання громадянина Штулер Богдана 

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

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

  6. Надати  громадянину Петріла Василю Юрійовичу **** р.н., мешканцю   с. 

Тур’я Бистра, вул. ****, буд. № ****, який зареєстрований в с. Тур’я Бистра, вул. 

****, буд. № **** з **** 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». 

           6.1. У разі зміни місця проживання громадянина Петріли  Василя  Юрійови-

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

          7. Надати громадянину Мікулову Валентину Олеговичу **** р.н., мешканцю   

с. Тур’я Бистра, вул.  ****, буд. № ****, який зареєстрований  в с. Тур’я Бистра, 

вул. ****, буд. №**** з **** 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». 

    7.1. У разі зміни місця проживання громадянина Мікулова Валентина 

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



гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

  8. Надати   громадянину  Кривка   Павлу  Йосиповичу  **** р. н.,  мешканцю  

с. Вільшинки, буд. №****, який зареєстрований в с. Вільшинки, буд. № **** з 

**** 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». 

     8.1. У разі зміни місця проживання громадянина Кривки Павла Йосиповича, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

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

Бистра, Свалявка Івана Кметича, старосту сіл Тур’я Поляна, Полянська Гута Івана 

Юсибу та старосту села Вільшинки Івана Цубину. 

 

 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                                  Олександра КРУПЧИНСЬКА                                                

 
 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                     



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

                                                                РІШЕННЯ                                       

 

16  вересня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                          № 158 

 

Про видалення дерев 

 

Розглянувши Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню 

від 15.09.2021 року (с. Лікіцари), керуючись п. 7 ч. а статті 30 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України 

«Про затвердження Порядку видалення дерев, кущів, газонів і квітників у 

населених пунктах» від 01.08.2006 р. №1045, виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Акт обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 15.09.2021 року (с. Лікіцари) (Акт додається). 

2. Надати дозвіл на видалення 1шт дерева породи липа згідно поданого 

Акту обстеження зелених насаджень, що підлягають видаленню від 15.09.2021 

року (с. Лікіцари). 

3. Забезпечити оформлення ордеру на видалення 1шт дерева породи липа 

згідно із затвердженим актом  обстеження зелених насаджень, що підлягають 

видаленню від 15.09.2021 року (с. Лікіцари). 

  4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 
                                ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

16 вересня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                      №  159 

 

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 Каналош Діани 

Миронівни, жительки с. Порошково, Бондар Людмили Василівни, жительки 

с. Порошково, Петрішка Світлани Миколаївни, жительки с.Тур’я Бистра, 

Огурчак Тетяни Миронівни, жительки с.Тур’я Поляна 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 

Каналош Діані Миронівні, жительці с. Порошково, вул. ****, **** яка 

здійснила  поховання своєї доньки  Каналош Лесі Юріївни, яка померла **** 

року (свідоцтво про смерть  серії **** №****).  На день смерті дочки  мама 

не працювала, не отримувала допомогу по безробіттю  та не була 

отримувачем пенсії за віком/інвалідністю. 

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

Бондар Людмилі Василівні, жительці с. Порошково, вул. ****, ****   яка 

здійснила поховання свого дядька Гапака Володимира Івановича, який помер 

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

працював, не отримував  допомогу по безробіттю та не був отримувачем 

пенсії за віком/інвалідністю. 

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

Петрішка Світлані Миколаївні, жительці с.Тур’я Бистра, вул. ****, ****, яка 

здійснила поховання свого чоловіка Петрішка Івана Йосиповича, який помер 

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

працював. 

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



Огурчак Тетяні Миронівні, жительці с.Тур’я Поляна, вул. ****, ****, яка 

здійснила поховання свого чоловіка Огурчака Василя Петровича, який помер 

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

працював. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської 

ради  профінансувати названі видатки у порядку передбаченому Програмою 

соціального захисту найменш захищених верств населення Тур’є- 

Реметівської територіальної громади  на 2021 рік. 

6. Контроль за виконання цього рішення покласти на начальника 

відділу – головного бухгалтера Марію Коряк.  

 

 
 

 

 

В. о. сільського голови                            Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 
 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 
 

 
                                ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

16 вересня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                      №  160 

 

Про затвердження експертної оцінки 

вартості комунального майна 

 

Розглянувши звіт про оцінку частини вбудованого нежитлового 

приміщення поз. 1 на плані загальною площею 2,5 м2, першого поверху 

будівлі літ. А,  що розташоване за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Порошково, вул. Центральна, 74 та висновок про 

вартість цього оцінюваного майна відповідно до статей 26, 60 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про оренду 

державного і комунального майна» та рішення восьмої сесії VIII скликання № 

219 від 26.08.2021 року «Про внесення змін до рішення п’ятої сесії сільської 

ради № 99 від 25.03.2021 року «Про затвердження переліків першого та 

другого типів об’єктів оренди комунальної власності» та рішення сьомої сесії 

сільської ради  № 14.07.2021 року «Про намір передачі майна в оренду», у 

зв’язку з необхідністю затвердження експертної оцінки вартості комунального 

майна та встановлення розміру орендної плати,  виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської  ради 

 

ВИРІШИВ: 
 

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

здачі майна в оренду через аукціон частини вбудованого нежитлового 

приміщення поз. 1 на плані,  загальною площею 2,5 м2, першого поверху 

будівлі літ. А, що розташоване за адресою: Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Порошково, вул. Центральна, 74, в сумі 24903,00 

(двадцять чотири тисячі дев’ятсот три) гривні без ПДВ. 

 2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА                                                                                                                   
 

 


