
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
          

Від 01 квітня 2021  року                  № 33                                              

с. Тур’ї  Ремети 
 

Про наведення санітарного порядку  

та заходи щодо поліпшення 

благоустрою довкілля на території  

територіальної громади 
 

Керуючись п. 7 ч. а ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядуван-

ня в Україні», на виконання вимог Закону України «Про благоустрій 

населених пунктів», Указу Президента України від 6 серпня 1998 року 

№855798 «Про День довкілля», з метою поліпшення стану довкілля, 

озеленення, благоустрою населених пунктів територіальної громади, 

очищення водних джерел, збереження природно-заповідних об’єктів, 

упорядкування сміттєзвалищ, поширення екологічних знань, здійснення 

активних заходів державного контролю в галузі охорони навколишнього 

природного середовища, поліпшення естетичного та санітарного стану 

прибудинкових територій і об’єктів масового перебування та відпочинку 

населення, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   
 

ВИРІШИВ: 
 

1. Оголосити з 01.04.2021 по 30.04.2021 року місячник з озеленення та 

благоустрою населених пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради, в ході 

якого виконати роботи з санітарної очистки населених пунктів, ліквідації 

стихійних сміттєзвалищ, висаджування дерев, квітів, впорядкування 

братських могил, кладовищ. 

2. З метою координаційних дій щодо проведення місячника 

благоустрою та поліпшення санітарного стану територій населених пунктів 

Тур’є-Реметівської сільської ради створити організаційний комітет у 

наступному складі: 

Голова комісії – Король Володимир Іванович, заступник сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради сільського голови. 

Члени комісії: 

Чомоляк Любомир Мирославович – начальник відділу житлово-

комунального господарства, транспорту та благоустрою сільської ради; 

Гулей-Шикула Ольга Федорівна – голова постійної комісії сільської 

ради з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (за згодою); 

Цапик Владислав Йосипович – начальник відділу освіти, молоді та 



спорту сільської ради; 

Скубенич Любов Юріївна – начальник відділу культури та туризму 

сільської ради; 

Легеза Оксана Володимирівна – спеціаліст ІІ категорії відділу 

земельних відносин та екології сільської ради; 

Цубина Іван Іванович – староста у селі Вільшинки; 

Пловайко Владислав Михайлович - староста у селах Турички, 

Лумшори, Липовець, Лікіцари;                                             

Фрайтик Мар’яна Іванівна – староста у селі Туриця; 

Шикула Юрій Михайлович – староста у селах Тур’я Пасіка, Раково, 

Завбуч; 

Цвік Йосип Іванович – староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки; 

Кметич Іван Іванович – староста у селах Тур’я Бистра, Свалявка; 

Юсиба Іван Михайлович – староста у селах Тур’я Поляна, Полянська 

Гута.  

3. Затвердити заходи, спрямовані на приведення у належний стан 

території Тур’є-Реметівської сільської ради, згідно додатку 1. 

4. Керівникам організацій, підприємств, навчальних закладів установ 

всіх форм власності, власникам торгових об’єктів та приватним підприємцям, 

які знаходяться на території сільської ради, депутатському корпусу, 

громадським організаціям, мешканцям територіальної громади забезпечити 

активну участь у проведенні місячника.  

5. Протягом терміну проведення місячника, визначити кожну 

п’ятницю тижня днем прибирання територій громади та їх благоустрою. 

6. У відповідності до норм санітарного та екологічного законодавства, 

зобов’язати:  

- керівників підприємств, організацій, закладів всіх форм власності, що 

розташовані на території Тур’є-Реметівської сільської ради, забезпечити 

чистоту та порядок територій об'єктів господарювання та прилеглих до них 

земельних ділянок;  

- власникам дворогосподарств приватного сектору, жителям будинків 

житлового фонду територіальної громади привести в належний санітарний 

стан прибудинкові території. 

7. Уповноваженим особам виконавчого комітету сільської ради з 

питань складання протоколів про адміністративне порушення, активізувати 

роботу шляхом систематичного проведення рейдів-перевірок, щодо 

дотримання вимог ст.152 Кодексу України про адміністративні 

правопорушення. 

8. Про стан виконання заходів щодо проведення місячника 

благоустрою та поліпшення санітарного стану територій громади 

інформувати виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради на 

черговому засіданні після вершення місячника благоустрою. 

9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Король. 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 



Додаток № 1 

                                                                                         до рішення виконкому 

                                                                                         № 33 від 01.04.2021 р. 

 

Заходи,  

спрямовані на приведення у належний стан 

території Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1.  Приведення в належний стан прилеглих до установ територій 

загального користування, закріплених за установами, підприємствами, 

організаціями усіх форм власності, а також територій індивідуальних 

житлових будинків (очищення від сміття узбіч та кюветів автомобільних 

доріг, прибережних захисних смуг річок та потічків), місць масового 

відпочинку громадян,  територій пам’ятників, обелісків, єврейських та 

сільських кладовищ. 

Строк: до 01.05.2021 р. 

Відповідальні: керівники установ,  

підприємств, організацій усіх форм  

власності, які знаходяться на території   

громади, старости сіл.  

 

2.  Робота з попередження спалювання сміття, листя, трави (рейди, 

інформаційно-просвітницька робота, притягнення до відповідальності 

винних осіб).  

                                                                      Строк: протягом місячника 

                                                              Відповідальні: начальник відділу освіти,  

                                                          молоді та спорту, начальник відділу   

                                                          культури та туризму, старости сіл,  

                                                          адміністративна комісія сільської ради.  

   

3. Ліквідація стихійних сміттєзвалищ на території населених пунктів 

територіальної громади. 

                                                                            Строк: протягом місячника 

                                                                 Відповідальні: заступник сільського  

                                                                 голови з питань діяльності виконавчих   

                                                                 органів ради, старости сіл. 

 

4. Організація робіт по обрізуванні дерев, кущів, вирубанню аварійних 

старих дерев, очищення і побілка бордюрів, проведення заходів по 

озелененню населених пунктів шляхом впорядкування зелених зон, клумб, 

висадження саджанців квітів, кущів, дерев тощо. 

Строк: до 01.05.2021 р. 

Відповідальні: керівники установ,   

підприємств, організацій усіх форм   

власності, які знаходяться на території   

громади, старости сіл. 

 



5. Проведення поточного ремонту та підтримання в належному стані 

зупинок громадського транспорту.  

                                                              Строк: до 01.05.2021 р. 

                                                                 Відповідальні: заступник сільського  

                                                                 голови з питань діяльності виконавчих   

                                                                 органів ради, старости сіл; 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                  Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
                                            

Від 01 квітня 2021  року                     № 34 

село Тур’ї  Ремети 

 

Про звіт опікуна недієздатного 

підопічного Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

 

 

Розглянувши звіт директора Тур’я-Реметівського психоневрологічного 

інтернату Ігнатижак О. Ю., опікуна недієздатного підопічного Ровжа Артура 

Олександровича, 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 Ровжа Артура 

Олександровича, який помер, про використання коштів недієздатного 

підопічного за період січень – березень 2021 року взяти до уваги (звіт додається).  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

                           

 
 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 01 квітня 2021  року                      № 35 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про стан підготовки до  
проведення зовнішнього 
незалежного оцінювання у 

2021 році 

  
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді 

та спорту сільської ради В. Цапика «Про стан підготовки до  проведення 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році», виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію «Про стан підготовки до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021 році» взяти до відома (додається).  

2. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту сільської ради, керівникам 

закладів загальної середньої освіти у межах компетенції та у встановлені терміни 

забезпечити виконання у повному обсязі: 

2.1. рішення виконавчого комітету сільської ради 26.01.2021 №9 «Про 

підготовку та проведення у 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання»; 

2.2. заходів, пов’язаних із організацією і проведенням пробного зовнішнього 

незалежного оцінювання; 

2.3. заходів щодо підготовки працівників, які залучатимуться до роботи у 

пунктах, та їх явки для забезпечення роботи пунктів у день проведення пробного 

ЗНО; 

2.4. організації безпечного підвезення учасників зовнішнього незалежного 

оцінювання, які є здобувачами освіти закладів загальної середньої освіти, до 

населених пунктів, у яких будуть розташовані пункти проведення зовнішнього 

незалежного оцінювання. 

3. Рекомендувати закладам загальної середньої освіти здійснити виконання 

програми з навчальних предметів в 11 класах до 20 травня 2021 року. 



4. Систематично та постійно аналізувати результати участі учнів закладів 

загальної середньої освіти у зовнішньому незалежному оцінюванні, державній 

підсумковій атестації та враховувати їх під час атестації педагогічних 

працівників. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Тур’є-Реметівської сільської ради О. Крупчинську. 

 

 

 

 

Сільський голова                                              Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Інформація 

«Про стан підготовки до проведення зовнішнього незалежного 

оцінювання у 2021 році» 

   

Відповідно до Положення про пробне зовнішнє незалежне оцінювання, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України від 11.12.2015 №1277 

(із змінами), наказу Українського центру оцінювання якості освіти від 08.10.2020 

№163 „Про проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання в 2021 

році” (із змінами), з урахуванням Регламенту роботи пункту проведення пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році (далі – Регламент), Положення 

про відповідальну особу за проведення пробного зовнішнього незалежного 

оцінювання в окрузі, затверджених наказом Українського центру оцінювання 

якості освіти від 15.02.2021 №22 „Про організацію роботи пункту проведення 

пробного зовнішнього незалежного оцінювання у 2021 році”,  спільних наказів 

департаменту освіти і науки облдержадміністрації та Івано-Франківського від   

02.03.2021  № 22/15-ОД «Про підготовку до проведення у 2021 році пробного 

зовнішнього незалежного оцінювання у Закарпатській області» 10 квітня 2020 

року на пункті тестування у Перечинському ліцеї  Перечинської міської ради буде 

організовано пункт проведення пробного зовнішнього незалежного оцінювання.  

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання проходить з метою ознайомлення 

всіх охочих із процедурою проведення зовнішнього незалежного оцінювання, 

структурою та змістом тестового зошита, порядком доступу до пункту тестування 

та робочого місця. Пробне тестування є важливою складовою підготовки до 

зовнішнього незалежного оцінювання. 

       Особи, які зареєструються для участі в пробному тестуванні, матимуть 

можливість: 

 ознайомитись із стандартизованими тестами, що відповідають вимогам 

Програм, характеристикам і структурі сертифікаційних робіт зовнішнього 

незалежного оцінювання 2021 року; 

 виконати пробний тест і попрактикуватися в заповненні бланків відповідей; 

 дізнатися правильні відповіді до завдань пробного тестування, що будуть 

розміщені на сайті Українського центру оцінювання якості освіти у 

визначений час; 

 отримати результат пробного тестування за допомогою спеціального 

сервісу (за бажанням); 

 психологічно налаштуватися на проходження зовнішнього незалежного 

оцінювання; 

 навчитися ефективно розподіляти час; 

 оцінити свій рівень навчальних досягнень. 

Пробне зовнішнє незалежне оцінювання є платною послугою для учасників 

та неприбутковою для організаторів і проводиться за кошти фізичних і 

юридичних осіб. Вартість пробного тестування   у 2021 році для осіб, які 



проходитимуть ПЗНО у Закарпатській, Івано-Франківській, Тернопільській, 

Чернівецькій областях, становить 216 грн.  

Для роботи на пункті тестування залучено педагогічних працівників з числа 

педагогів закладів освіти Тур’є-Реметівської сільської ради  та Перечинської 

міської ради. 

Для участі у пробному ЗНО зареєструвалося 67 здобувачів освіти 11 класів: з 

української мови - 16,  історії  -10,  математики -15,  хімії -1, біології-4, географії – 

1, англійської мови – 12.  

З числа учнів закладів загальної середньої освіти сільської ради  для участі у 

пробному ЗНО зареєструвалося 7 учнів: 3 з  англійської мови (Т-Реметівський 

ЗЗСО), 4 з української мови (Т-Реметівський ЗЗСО-3, Т-Пасіцький ЗЗСО -1).  

Основне зовнішнє незалежне оцінювання буде організовано відповідно до 

наказів Міністерства освіти і науки України 12.10.2020  № 1262 «Деякі питання 

проведення в 2020/2021 навчальному році державної підсумкової атестації осіб, 

які здобувають загальну середню освіту»,  09.072019 року № 945 «Деякі питання 

проведення в 2021 році зовнішнього незалежного оцінювання результатів 

навчання, здобутих на основі повної загальної середньої освіти»  та відповідно до 

листа лист МОН від 22.02.2021 №1/9-92 роз’яснення щодо особливостей 

реєстрації для участі в зовнішньому незалежному оцінюванні з математики, 

математики (завдання рівня стандарту). 

Зовнішнє оцінювання проводиться з метою забезпечення прав осіб на рівний 

доступ до вищої освіти та оцінювання відповідності результатів навчання, 

здобутих на основі повної загальної середньої освіти, державним вимогам. 

Участь у зовнішньому оцінюванні може взяти особа, яка має повну загальну 

середню освіту або здобуде її в поточному навчальному році та зареєструвалася 

відповідно до встановлених вимог. 

Зовнішнє оцінювання проводиться щороку з використанням технологій 

педагогічного тестування. Завдання сертифікаційних робіт укладаються 

Українським центром відповідно до програм зовнішнього оцінювання з певних 

навчальних предметів. 

Строки організації та проведення зовнішнього оцінювання, перелік 

навчальних предметів, з яких проводиться зовнішнє оцінювання, та мов 

національних меншин, якими здійснюється переклад текстів, визначаються 

наказами Міністерства освіти і науки України. 

Учасникам зовнішнього оцінювання створюються рівні умови шляхом 

стандартизації процедур проведення зовнішнього оцінювання. 

Для учасників з особливими освітніми потребами в пунктах зовнішнього 

оцінювання створюються особливі (спеціальні) умови для проходження 

оцінювання. 

Результатом зовнішнього оцінювання є кількісна оцінка рівня навчальних 

досягнень учасника зовнішнього оцінювання. 

Результати зовнішнього оцінювання використовуються: 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/z0850-19


-для визначення конкурсного бала під час відбору осіб, які вступають на 

навчання до закладів вищої освіти для отримання ступеня молодшого бакалавра, 

бакалавра (магістра і спеціаліста медичного, фармацевтичного або ветеринарного 

спрямувань) на основі повної загальної освіти; 

-як оцінки за державну підсумкову атестацію за освітній рівень повної 

загальної середньої освіти; 

-для визначення стану функціонування системи загальної середньої освіти та 

прогнозування її подальшого розвитку. 

Результати з певного навчального предмета визначаються за: 

-рейтинговою шкалою 100-200 балів – для усіх учасників, які подолали поріг 

«склав / не склав»; 

-критеріальною шкалою 1-12 балів – для учасників з числа випускників 

системи середньої освіти поточного навчального року, які обрали цей навчальний 

предмет для проходження державної підсумкової атестації у формі зовнішнього 

оцінювання. 

Визначення тестового балу здійснюється на основі схем нарахування балів за 

виконання завдань сертифікаційної роботи, розроблених Українським центром 

для відповідного предмета, та схем оцінювання завдань відкритою форми з 

розгорнутою відповіддю. 

Рішення про встановлення порога «склав / не склав» ухвалює експертна 

комісія з визначення рейтингової оцінки. З урахуванням установленого порога 

«склав / не склав» здійснюється генерування таблиці за шкалою 100-200 балів. 

Таблиці за шкалою 1-12 балів розробляються та ухвалюються експертною 

комісією з визначення оцінки рівня навчальних досягнень. 

Офіційне оголошення результатів зовнішнього оцінювання здійснюється 

шляхом їх розміщення на інформаційних сторінках учасників зовнішнього 

оцінювання: 

- з української мови і літератури, математики, історії України, англійської, 

іспанської, німецької, французької мов – не пізніше ніж через 25 

календарних днів після проведення зовнішнього оцінювання із зазначених 

предметів; 

- з інших предметів – не пізніше ніж через 14 календарних днів. 

Результати зовнішнього оцінювання у вигляді рейтингових оцінок за шкалою 

100-200 балів передаються Українським центром до відповідного реєстру в 

Єдиній державній електронній базі з питань освіти. 

Зовнішнє незалежне оцінювання пройде у такі терміни: 

 21 травня – тестуванням з хімії; 

 24 травня – тестування з іспанської, німецької, французької мов; 

 25 травня – з англійської мови; 

 28 травня – з математики; 

 1 червня – з української мови, української мови і літератури; 

 4 червня – з історії України; 

 5 червня – з географії; 



 7 червня – з фізики; 

 10 червня – з біології. 

Наказом Міністерства освіти і науки України від 9 липня 2019 року №945 

урегулювано проведення зовнішнього незалежного оцінювання 2021 року. 

Відповідно до наказу кожен зареєстрований учасник має право пройти тести 

щонайбільше з п’яти навчальних предметів. Загалом зовнішнє незалежне 

оцінювання відбуватиметься з тринадцяти навчальних предметів. 

Для проходження державної підсумкової атестації у форму ЗНО 

зареєструвалися: 33 учні Тур'я-Реметівського закладу загальної середньої освіти І-

ІІІ ступенів, 47 учнів Порошківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ 

ступенів, 16 учнів Тур'я Пасіцькоого закладу загальної середньої освіти ЗОШ І-ІІІ 

ступенів. 

У розрізі предметів: 12 випускників складатимуть зовнішнє незалежне 

оцінювання з української мови,  з української мови та літератури – 84, історії – 88, 

математики – 96, біології – 63, географії – 13, англійської мови – 12, фізики – 3, 

німецької мови – 3.  

З метою участі випускників 11 класів у зовнішньому незалежному 

оцінюванні результатів навчання, здобутих на основі повної загальної середньої 

освіти у 2021 році учасників ЗНО буде забезпечено підвозом шкільними 

автобусами на пункти тестування у м.Перечин та м.Ужгород.  

Результати зовнішнього оцінювання із чотирьох навчальних предметів 

зараховуються як результати державної підсумкової атестації (за шкалою 1–12 

балів) за освітній рівень повної загальної середньої освіти  для учнів (слухачів, 

студентів) закладів загальної середньої освіти, професійної (професійно-

технічної), вищої освіти, які в 2021 році завершують здобуття повної загальної 

середньої освіти: 

українська мова (усі завдання сертифікаційної роботи) або української мова і 

література (субтест “Атестаційні завдання”); 

математика; 

історія України (субтест “Період XX – початок XXI століття”) або іноземна 

мова – за вибором здобувача освіти; 

один з навчальних предметів (історія України, біологія, географія, фізика, 

хімія, англійська мова, іспанська мова, німецька мова, французька мова). 

Учням, які виберуть для проходження державної підсумкової атестації 

математику та/або іноземну мову, оцінка ДПА (за шкалою 1–12 балів) буде 

визначатися залежно від рівня, на якому вони цей навчальний предмет вивчали: 

для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на профільному рівні, 

оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня стандарту та 

профільного рівня; 

для тих, хто вивчав математику та/або іноземну мову на рівні стандарту, 

оцінкою за ДПА буде результат виконання завдань рівня стандарту. 
 

Начальник відділу                                                Владислав ЦАПИК 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 
            

Від 01 квітня 2021  року                      № 36 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про затвердження Положення  

та складу колегії відділу освіти,  

молоді та спорту Тур’є-Реметівської  

сільської ради 

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

Положення про відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради 

затвердженого рішенням ІІ сесії VIII скликання Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 17 грудня 2020 року № 17, з метою погодженого вирішення питань, що 

належать до компетенції відділу освіти, молоді та спорту, виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Положення про колегію відділу освіти, молоді та спорту 

Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з додатком 1. 

2. Затвердити склад колегії відділу освіти, молоді та спорту згідно з 

додатком 2. 

         3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Тур’є-Реметівської сільської ради О. Крупчинську. 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

                                                         

 



                                                                   Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від  01.04.2021 р. № 36 
 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про колегію відділу освіти, молоді та спорту  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

1. Загальні засади 

1.1. Положення про Колегію відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-

Реметівської сільської ради (далі – Положення)  визначає загальні засади 

утворення і діяльності Колегії  (далі  – Колегія). 

1.2. Колегія є консультативно-дорадчим органом, який утворюється для 

розробки та прийняття комплексних рішень з питань розвитку освіти, фізичного 

виховання та спорту, віднесених до компетенції відділу освіти, молоді та спорту  

та для колективного і вільного обговорення найважливіших напрямів його 

діяльності. 

1.3. У своїй роботі колегія керується Конституцією України, законами 

України, Указами Президента України, постановами та розпорядженнями 

Верховної Ради України, Кабінету Міністрів України,  нормативно-правовими 

актами Міністерства освіти та науки України,  наказами департаменту освіти і 

науки Закарпатської обласної державної адміністрації, розпорядженнями  голови  

Тур’є-Реметівської сільської ради іншими нормативними документами та цим 

Положенням. 

1.4.  Колегія та її склад утворюється та затверджується виконкомом Тур’є-

Реметівської сільської ради.  

2. Функції колегії. 

2.1.  Колегія відділу освіти, молоді та спорту: 

2.1.1.обговорює і приймає рішення щодо перспектив із найважливіших 

напрямків діяльності відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради та закладів освіти, які йому підпорядковуються; 

2.1.2. розглядає пропозиції щодо: 

-удосконалення законодавства про освіту, фізичну культуру та спорт, 

організації освітнього процесу, поліпшення навчально – методичного 

забезпечення закладів освіти та внесення відповідних пропозицій департаменту 

освіти та науки Закарпатської обласної державної адміністрації, Міністерства 

освіти і науки України; 

- удосконалення управління системою освіти сільської ради;  

- забезпечення співпраці з Тур’є-Реметівською сільською радою, 

громадськими об’єднаннями; 



- розширення міжнародного співробітництва у сфері освіти та фізичного 

виховання, інновацій та інформатизації; 

- формування та реалізації державної політики в освітній галузі, галузі 

молоді, фізкультури та спорту; 

- обговорює прогнози і програми розвитку наукового, науково -        

технічного потенціалу, інноваційної діяльності з урахуванням національно – 

культурних та соціально – економічних особливостей громади, визначає шляхи їх 

реалізації; 

- розглядає пріоритетні питання управління дошкільною, загальною   

середньою, позашкільною освітою на території сільської ради, шляхи розв’язання 

найважливіших проблем їх функціонування і розвитку (в межах компетенції); 

- розробляє пропозиції щодо вдосконалення діяльності відділу освіти, 

молоді та спорту, закладів освіти, що належать до сфери його управління; 

- аналізує стан роботи відділу освіти, молоді та спорту, з питань 

забезпечення на території сільської ради прав громадян на освіту; 

- розглядає результати роботи відділу освіти, молоді та спорту, закладів 

освіти, що належать до сфери його управління (в межах компетенції); 

- аналізує стан дотримання законодавства та виконавської дисципліни в 

галузі освіти на території Тур’є-Реметівської сільської ради; 

-  розглядає інші питання, пов’язані з реалізацією завдань, покладених на 

відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради.  

 

3. Склад колегії 

3.1. Очолює колегію начальник відділу освіти, молоді та спорту.  У разі 

тривалої відсутності начальника відділу, його обов’язки щодо організації роботи 

колегії виконує особа, на яку покладено виконання обов’язків керівника відділу 

освіти, молоді та спорту. 

3.2. До складу колегії відділу освіти, молоді та спорту освіти входять 

працівники відділу, а також керівники та працівники закладів освіти, фізкультури 

та спорту, що належать до сфери управління відділу освіти, молоді та спорту. 

3.3. Колегія відділу освіти, молоді та спорту обирає секретаря колегії на 

поточний рік (або постійно). 

 

4. Організація роботи 

4.1. Основною формою роботи колегії є її засідання, які проводяться 

відповідно до плану роботи колегії або скликаються начальником відділу освіти, 

молоді та спорту в міру потреби. 

4.2. Робота колегії проводиться відповідно до затвердженого її головою 

плану засідань, які передбачені у річному плані роботи відділу освіти, молоді та 

спорту з визначенням питань, що необхідно розглянути, строку подання 

матеріалів, осіб, відповідальних за підготовку і подання матеріалів на засідання 

колегії, орієнтовної дати проведення засідань колегії. 



4.3. Додаткові питання до затвердженого плану засідань колегії можуть 

бути включені до порядку денного засідання колегії за рішенням її голови не 

пізніше ніж за десять днів до чергового засідання. 

4.5. Дата, час, місце проведення та порядок денний засідання колегії 

визначаються головою колегії. 

4.6. Підготовка проекту порядку денного засідання колегії згідно із 

затвердженим планом засідань та з урахуванням внесених пропозицій 

здійснюється секретарем колегії, який не пізніше ніж за десять днів до засідання 

подає його голові колегії для погодження. 

4.7. На розгляд колегії подаються: 

1) проєкт порядку денного засідання колегії з визначенням доповідача з 

кожного питання; 

2) довідка з питань порядку денного засідання колегії з викладенням 

обґрунтованих висновків і пропозицій; 

3) проєкт рішення колегії; 

4) список членів колегії; 

5) список запрошених осіб, які виявили бажання взяти участь в обговоренні 

питань порядку денного засідання колегії, із зазначенням їх прізвищ, імен по 

батькові, місця роботи та займаних посад; 

6) довідкові матеріали (розрахунки, статистичні матеріали, звіти, діаграми, 

таблиці тощо), які безпосередньо стосуються порядку денного. 

4.8. Членам колегії матеріали надаються не пізніше ніж за три дні до 

засідання, а у разі проведення позачергового засідання – не пізніше ніж за один 

день до засідання. 

4.9. Особи, відповідальні за підготовку та подання матеріалів на засідання 

колегії, надають матеріали секретарю колегії, не пізніше ніж за сім днів до 

чергового засідання. Секретар колегії контролює своєчасність подання матеріалів, 

перевіряє правильність їх оформлення. 

4.10. Секретар колегії та особи, відповідальні за підготовку питань, що 

розглядаються на засіданні колегії, узгоджують та координують роботу закладів 

та установ освіти, залучених до підготовки необхідних матеріалів. 

 

5. Порядок проведення засідання колегії 

5.1. Засідання колегії веде її голова, а у разі його відсутності – особа, на яку 

покладено виконання обов’язків керівника відділу. 

5.2. Засідання колегії проводиться у разі, коли у ньому беруть участь не 

менше ніж дві третини загальної кількості членів колегії. 

5.3. Члени колегії беруть участь у засіданнях колегії особисто. 

5.4. Порядок денний засідання і рішення колегії затверджуються членами 

колегії шляхом голосування. 

5.5. Члени колегії, які беруть участь у її засіданні, реєструються. Особи, 

запрошені на засідання колегії для розгляду окремих питань, можуть бути 

присутніми під час розгляду інших питань лише з дозволу голови колегії. 



5.6. Члени колегії і особи, запрошені для участі у розгляді окремих питань, 

беруть участь в їх обговоренні, вносять пропозиції, дають необхідні пояснення. 

5.7. Головуючий на засіданні колегії може прийняти рішення про закритий 

розгляд питань порядку денного. 

Під час закритих засідань колегії (закритого обговорення окремих питань) 

підготовка матеріалів, оформлення рішень, що приймаються, здійснюється 

відповідно до законодавства. 

5.8. Рішення колегії приймаються з кожного питання порядку денного 

відкритим голосуванням більшістю голосів присутніх на засіданні членів колегії. 

За рішенням головуючого може застосовуватися процедура таємного 

голосування. 

5.9. Голова колегії приймає рішення щодо присутності в залі під час 

засідання колегії представників засобів масової інформації та проведення кіно, 

відео-, фотозйомки і звукозапису. 

5.10. Після засідання колегії особи, відповідальні за підготовку питань, 

доопрацьовують протягом десяти днів (якщо головою колегії не встановлено 

інший строк) проект рішення колегії з урахуванням зауважень і пропозицій, 

висловлених під час обговорення питань порядку денного, погоджують із членами 

колегії, іншими особами і подають на розгляд голови колегії. 

5.11. За підсумками засідань колегії складається протокол, який підписує 

головуючий на засіданні та секретар колегії. 

5.12. Діловодство колегії ведеться державною мовою. 

5.13. Рішення колегії можуть бути реалізовані шляхом видання відповідного 

наказу. 

Рішення колегії з процедурних і контрольних питань вносяться до 

протоколу засідання (без видання наказу). 

5.14. Рішення колегії доводяться до відома членів колегії, керівників 

закладів та установ освіти в частині, що їх стосується. 

5.16. Матеріали засідань колегії зберігаються в установленому порядку у 

секретаря колегії. 

5.18. Матеріально-технічне забезпечення засідань колегії здійснюється 

відділом освіти, молоді та спорту. 

 

6. Контроль за виконанням рішень колегії 

6.1. Контроль за виконанням рішень колегії здійснюють начальник відділу 

освіти, молоді та спорту  або працівники відділу, визначені керівником. 

6.2. Колегія розглядає на своїх засіданнях стан виконання прийнятих нею 

рішень. 

 

 

 

Керуючий справами                                                        Михайло БІГАН 

 

 



 

                                                                  Додаток 2 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від 01.04.2021 р. № 36 

 

 

 

СКЛАД 

колегії відділу освіти, молоді та спорту 

 

 

Голова колегії 

 

ЦАПИК  

Владислав Йосипович 

- начальник відділу освіти, молоді та спорту 

   

Члени колегії: 

 

БУБРЯК  

Галина Іванівна 

- директор Тур’я Бистрянської гімназії  

   

ПЛАВАЙКО  

Марина Василівна 

- директор Тур’я Пасіцького закладу дошкільної 

освіти 

   

КОРОЛЬ  

Наталія Михайлівна 

- головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти відділу освіти, молоді та спорту 

   

КРУПЧИНСЬКА  

Олександра Ярославівна  

- перший заступник Тур’є-Реметівського 

сільського голови 

   

ЛАГОДА Марина 

Юріївна  

- головний бухгалтер відділу освіти, молоді та 

спорту 

   

МИЦЬКА  

Микола Михайлович  

- директор   Тур’я Пасіцького закладу загальної 

середньої освіти І-ІІІ ступенів 

   

 

 

Керуючий справами                                                        Михайло БІГАН 
 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

            

Від 01 квітня 2021  року                      № 37 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про закріплення території обслуговування  

за закладами дошкільної та загальної  

середньої освіти на 2021-2022 навчальний рік 

 

Керуючись ст. 53 Конституції України, ст. 30 та 66 Закону України «Про 

освіту», Закону України «Про загальну середню освіту», Закону України «Про 

дошкільну освіту», ст. 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», на виконання Постанови Кабінету Міністрів України «Про 

затвердження Порядку ведення обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів» від 13 вересня 2017 р. № 684, наказу Міністерства освіти і науки України 

від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження Порядку зарахування, відрахування та 

переведення учнів до державних та комунальних закладів освіти для здобуття 

повної загальної середньої освіти», з метою забезпечення здобуття громадянами 

України повної загальної середньої освіти та підготовки дітей до навчання в 

школі, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

1. Закріпити території обслуговування за закладами дошкільної та загальної 

середньої освіти на 2021-2022 навчальний рік згідно з додатком 1 (додаються). 

2. Відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської ради  

рекомендувати керівникам закладів загальної середньої освіти розпочати 

приймання заяв про зарахування до закладу освіти з 30 квітня 2021 року. 

3. Відповідальність за виконання рішення покласти на начальника відділу 

освіти, молоді та спорту В. Цапика. 

         4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

голови Тур’є-Реметівської сільської ради О. Крупчинську. 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



                                                                   Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від 01.04.2021 р. № 37 

 

Перелік 

територій обслуговування, закріплених за закладами дошкільної та загальної 

середньо освіти Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

№ Назва навчального закладу 

Територія 

обслуговування 

 

1 
Тур’є-Реметівський  заклад дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
с. Тур’ї Ремети 

2 
Тур’є Реметівський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

3 
Турицький заклад дошкільної освіти Тур’є-

Реметівської сільської ради 
c. Туриця 

4 
Турицька гімназія Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

5 
Раківський заклад дошкільної освіти Тур’є-

Реметівської сільської ради 
c. Раково 

6 
Раківська гімназія Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

7 
Тур’я-Пасіцький заклад дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради c. Тур’я Пасіка 

с. Заобуч 
8 

Тур’я Пасіцький заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

9 
Порошківський заклад дошкільної освіти Тур’є-

Реметівської сільської ради 

с. Порошково 

с. Мокра 

с. Маюрки 

10 
Порошківський заклад дошкільної освіти 

«Зерновське» Тур’є-Реметівської сільської ради 

11 
Мокрянська початкова школа Тур’є-

Реметівської сільської ради 

12 
Порошківський заклад загальної середньої 

освіти І-ІІІ ступенів Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

13 
Тур’я Полянський заклад дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
с. Тур’я-Поляна  

14 
Тур’я Полянська гімназія Тур’є-Реметівської 

сільської ради 



15 
Поляно-Гутянський заклад дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 
с. Полянська Гута 

16 
Поляно-Гутянська гімназія Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

17 
Тур’я Бистрянський заклад дошкільної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради с. Тур’я Бистра  

с. Свалявка 
18 

Тур’я-Бистрянська гімназія Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

19 
Туричківська гімназія Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

с. Турички 

с. Липовець 

с. Лікіцари 

с. Лумшори 
20 

Липовецька початкова школа Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

21 
Вільшинківська гімназія  Тур’є-Реметівської 

сільської ради 
с. Вільшинки  

 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                        Михайло БІГАН 

 

 

                                                                   

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
          

Від 01 квітня 2021  року                  № 38 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про затвердження Інструкції 

з оформлення матеріалів про 

адміністративні правопорушення 

 

Відповідно до Закону України від 10.12.2015 року «Про внесення змін до 

деяких законодавчих актів України щодо розширення повноважень органів 

місцевого самоврядування та оптимізації надання адміністративних послуг», 

Закону України «Про адміністративні послуги», з метою забезпечення 

реалізації повноважень посадової особи місцевого самоврядування, зазначених 

статтями 219, 255 Кодексу України про адміністративні правопорушення, на 

виконання ч.9 п.23 Правил реєстрації місця проживання та Порядку передачі 

органами реєстрації інформації до Єдиного державного демографічного реєстру 

затверджених Постановою Кабінету Міністрів від 2 березня 2016 р. № 207, 

керуючись статтею 38, частиною 6 статті 59 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Інструкцію з оформлення матеріалів про адміністративні 

правопорушення з додатком 1. 

2. Уповноважити адміністраторів, головного спеціаліста (у разі його 

відсутності – начальника) Центру надання адміністративних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради складати протоколи, розглядати справи про 

адміністративні правопорушення та накладати адміністративні стягнення у 

вигляді попередження за статтями 197, 198 КУпАП. 

3. Уповноваженим посадовим особам, які мають право складати протоколи 

та розглядати справи про адміністративні правопорушення, забезпечити 

дотримання вимог даної Інструкції. 

4. Контроль за виконанням рішення покласти на  заступника сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів ради В. Короля. 

 
 

Сільський голова                                                        Надія ДЕВІЦЬКА 

  
 
 



                                                                                           Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від 01.04.2021 р. № 38 
 

  

Інструкція з оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

 

1. Загальні положення 

1.1. Ця Інструкція розроблена відповідно до Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (далі – КУпАП) та Закону України від 

10.12.2015 р. № 888-VIII«Про внесення змін до деяких законодавчих актів 

України щодо розширення повноважень органів місцевого самоврядування та 

оптимізації надання адміністративних послуг». 

1.2. Ця Інструкція встановлює порядок оформлення, розгляду та обліку 

матеріалів про адміністративні правопорушення посадовою особою, 

відповідальною за здійснення реєстрації місця проживання/зняття з реєстрації 

фізичних осіб на території Тур’є-Реметівської сільської ради, яка має право 

складати протоколи, розглядати справи про адміністративні правопорушення та 

накладати адміністративні стягнення у вигляді попередження за статтями 197, 

198 КпАП. 

1.3. Особами, до яких застосовуються адміністративні стягнення за статтями 

197, 198 КУпАП, є: громадяни України, іноземець чи особа без громадянства, 

які постійно або тимчасово проживають в Україні, а також батьки або інші 

законні представники новонародженої дитини, які порушили вимоги статті 6 

Закону України «Про свободу пересування та вільний вибір місця проживання 

в Україні»; громадяни України, які порушили вимоги статті 21 Закону України 

«Про Єдиний державний демографічний реєстр та документи, що 

підтверджують громадянство України, посвідчують особу чи її спеціальний 

статус», або допустили умисне зіпсуття паспорта громадянина України чи його 

недбале зберігання, що спричинило його втрату. 

 

2. Оформлення матеріалів про адміністративні правопорушення 

2.1. Уповноваженими посадовими особами, які мають право складати 

протоколи про адміністративні правопорушення -  адміністраторів та  

головного спеціаліста (у разі його відсутності - начальника) Центру надання 

адміністративних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради. (далі – посадові 

особи). 

2.2. У разі вчинення однією особою кількох адміністративних правопорушень 

протокол про адміністративне правопорушення складається окремо щодо 

кожного вчиненого правопорушення. 

2.3. Посадові особи складають протоколи про виявлені адміністративні 

правопорушення, передбачені статтями 197,198 КУпАП, згідно з формою, 

наведеною у додатку 1 до цієї Інструкції. 

2.4. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 

197,198 КУпАП, складаються посадовими особами у випадках, якщо: 

а) під час складання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення особа, яка притягається до адміністративної відповідальності, 



оскаржить допущене порушення і адміністративне стягнення, що на неї на-

кладається; 

б) особа, яка вчинила адміністративне правопорушення, – віком від 

шістнадцяти до вісімнадцяти років; 

в) під час виявлення правопорушення посадовою особою буде встановлено, 

що порушення допущено особою повторно протягом року з моменту, коли дану 

особу було піддано адміністративному стягненню за таке порушення. 

Повторність правопорушення встановлюється посадовою особою за даними 

реєстру матеріалів про адміністративні правопорушення. 

Протокол складається державною мовою у двох примірниках, один з яких під 

розпис  

вручається особі, яка притягається до адміністративної відповідальності. 

2.5. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 

197(при накладенні адміністративного  стягнення  у вигляді 

попередження),198(при накладенні адміністративного  стягнення  у вигляді 

попередження), КУпАП, не складаються у випадках, визначених частиною 

першою статті 258 КпАП. 

У випадках, передбачених частиною першою статті 258 КпАП, посадовою 

особою на місці вчинення правопорушення виноситься постанова у справі про 

адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 283 цього 

Кодексу. 

Постанова у справі про адміністративне правопорушення складається у двох 

екземплярах, один з яких вручається особі, яка притягається до 

адміністративної відповідальності. 

Якщо під час складання постанови у справі про адміністративне 

правопорушення особа оспорить допущене порушення і адміністративне 

стягнення, що на неї накладається, то посадова особа зобов’язана скласти про-

токол про адміністративне правопорушення відповідно до вимог статті 256 

КпАП. Цей протокол є додатком до постанови у справі про адміністративне 

правопорушення. 

2.6. При складанні протоколу особі, яка притягається до адміністративної 

відповідальності, роз’яснюються її права і обов’язки, передбачені статтею 63 

Конституції України та статтею 268 КпАП, про що робиться відмітка у 

протоколі. 

2.7. У разі відсутності в особи, стосовно якої складається протокол, 

паспортного документа у відповідній графі вказуються реквізити паспортного 

документа за даними Реєстру територіальної громади. 

2.8. Особі, стосовно якої складається протокол, пропонується надати по суті 

вчиненого правопорушення письмове пояснення, яке заноситься до протоколу і 

підписується зазначеною особою. Пояснення може додаватися до протоколу 

окремо, про що робиться запис у протоколі. 

2.9. У разі коли особа, стосовно якої складається протокол, не володіє 

українською мовою, такій особі надається право та можливість скористатись 

послугами перекладача. 

2.10. Протокол підписується посадовою особою та особою, стосовно якої 

складається протокол, а також свідками, перекладачем за умови їх наявності. У 

разі відмови особи, стосовно якої складається протокол, від його підписання 



посадова особа робить про це відповідну відмітку у протоколі. Особа, стосовно 

якої складається протокол, має право додати до протоколу пояснення і 

зауваження щодо його змісту, а також пояснення щодо причин відмови від його 

підписання. 

2.11. У протоколі не допускаються виправлення, а також внесення додаткових 

записів після того, як протокол підписано особою, стосовно якої його складено. 

2.12. До протоколу долучаються матеріали з достовірною інформацією, які 

підтверджують факт вчинення адміністративного правопорушення (заяви, 

пояснення посадових осіб; осіб, стосовно яких складено протокол; свідків, 

якщо вони є; засвідченні копії документів, інші документи). 

2.13. Протоколи про адміністративні правопорушення, передбачені статтями 

197,198 КУпАП (у випадках, визначених підпунктами «б» та «в» пункту 2.4. 

цієї Інструкції, разом із іншими матеріалами, що підтверджують факт вчинення 

адміністративного правопорушення) формуються у справи про адміністративні 

правопорушення, які оформляються в порядку, передбаченому розділом 5 цієї 

Інструкції, і разом із супровідними листами надсилаються органу, 

уповноваженому розглядати справу про адміністративне правопорушення. 

 

3. Розгляд справ про адміністративне правопорушення 

3.1. Розглядати справи про адміністративні правопорушення та накладати 

адміністративні стягнення відповідно до статей 197, 198 КпАП мають право 

адміністративна комісія при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської 

ради та посадові особи (у випадках, передбачених ст. 258 КУпАП). 

Посадові особи розглядають справи про адміністративні правопорушення та 

накладають  

адміністративні стягнення від імені адміністративної комісії при виконавчому 

комітеті сільської ради виключно за порушення, передбачені частиною 1 статті 

197 КпАП, та статтею 198 КпАП (при накладенні адміністративного стягнення 

у вигляді попередження). 

3.2. Відповідно до статті 221КпАП справи про адміністративні 

правопорушення, вчинені особами віком від шістнадцяти до вісімнадцяти років, 

розглядаються судом. 

3.3. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 1 

статті 197 КпАП та статтею 198 КпАП (при накладенні адміністративного 

стягнення у вигляді попередження), розглядаються посадовими особами в день 

виявлення правопорушення. 

3.4. Посадова особа при підготовці до розгляду справи про адміністративне 

правопорушення має з’ясувати такі питання: 

 чи належить до її компетенції розгляд цієї справи; 

 чи підлягає складенню протокол про адміністративне правопорушення; 

 чи сповіщено осіб, які братимуть участь у розгляді справи, про час і місце 

розгляду; 

 чи витребувано необхідні додаткові матеріали; 

 чи підлягають задоволенню клопотання особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, її законних представників і адвоката 

(ст. 278 КпАП). 

3.5. Розгляд справи розпочинається з представлення посадової особи, яка 



розглядає справу. Посадова особа яка. розглядає справу, оголошує суть 

скоєного порушення, міру відповідальності, що передбачена відповідною 

нормою закону, а також роз’яснює особам, які беруть участь у розгляді справи, 

їх права і обов’язки. Під час розгляду справи заслуховуються особи, які беруть 

участь у розгляді справи, досліджуються докази і вирішуються клопотання 

(стаття 279 КУпАП). 

3.6. При розгляді справи про адміністративне правопорушення посадова 

особа з’ясовує такі обставини: 

 чи було вчинено адміністративне правопорушення; 

 чи винна дана особа в його вчиненні; 

 чи підлягає вона адміністративній відповідальності; 

 чи є обставини, що пом’якшують і обтяжують відповідальність; 

 чи заподіяно майнову шкоду, а також інші обставини, що мають значення 

для правильного вирішення справи (ст. 280 КУпАП). 

3.7. Якщо при розгляді справи посадова особа прийде до висновку, що в діях 

особи є ознаки кримінального правопорушення, вона зобов’язана негайно 

повідомити про це відповідні правоохоронні органи та свого безпосереднього 

керівника (ст. 253 КУпАП). 

У випадку виявлення порушення, що має ознаки кримінального 

правопорушення, посадова особа виносить постанову про закриття справи про 

адміністративне правопорушення відповідно до вимог частини другої статті 284 

КпАП та надсилає матеріали до відповідного правоохоронного органу. 

3.8. Посадова особа, яка виносить постанову про накладення 

адміністративного стягнення у вигляді попередження, оцінює докази за своїм 

внутрішнім переконанням, що ґрунтується на всебічному, повному і 

об’єктивному дослідженні всіх обставин справи в їх сукупності, керуючись 

законом і правосвідомістю (стаття 252 КУпАП). 

3.9. Стягнення за адміністративне правопорушення накладається посадовою 

особою виключно у вигляді попередження. 

3.10. Справи про адміністративні правопорушення, передбачені частиною 2 

статті 197 КпАП та статтею 198 КпАП (при накладенні адміністративного 

стягнення у вигляді штрафу), розглядаються адміністративною комісією при 

виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради у порядку та строки, 

визначені КУпАП. 

Інформація про час, дату та місце розгляду справи щодо особи, стосовно якої 

складено протокол про адміністративне правопорушення, зазначається у 

протоколі або вручається чи надсилається повідомлення поштою 

рекомендованим листом. 

3.11. Справа про адміністративне правопорушення розглядається у 

присутності особи, яка  

притягається до відповідальності, або її законного представника (адвоката), 

перекладача (у разі їх наявності). За відсутності особи, стосовно якої складено 

протокол, справа розглядається лише у випадку наявності відомостей про своє-

часне її сповіщення про місце і час розгляду справи, при відсутності 

вмотивованих клопотань про відкладення розгляду справи або якщо цією 

особою надано згоду на розгляд справи без її участі (ст. 268 КУпАП). 

3.12. Під час розгляду кількох справ про вчинення адміністративних 



правопорушень однією особою стягнення накладається відповідно до статті 36 

КУпАП. 

3.13. Адміністративне стягнення може бути накладено не пізніше ніж через 

два місяці з дня вчинення правопорушення, а при триваючому правопорушенні 

- не пізніш як через два місяці з дня його виявлення (ст. 38 КпАП). 

4. Порядок оформлення постанови у справі про адміністративне 

правопорушення та її оскарження 

4.1. Розглянувши справу про адміністративне правопорушення, посадова 

особа або адміністративна комісія при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської 

сільської ради виносить постанову у справі відповідно до статті 283 КУпАП 

(відповідно додаток 2 і додаток 3). 

4.2. Постанова у справі про адміністративне правопорушення, яка 

розглядається посадовою особою, підписується такою особою. 

4.3. У справі про адміністративне правопорушення виноситься одна з таких 

постанов: 

 про накладення адміністративного стягнення (додатки 2 і 3); 

 про закриття справи про адміністративне правопорушення (додаток 4). 

4.4. Якщо особа, яка піддана адміністративному стягненню, протягом року з 

дня закінчення виконання стягнення не вчинила нового адміністративного 

правопорушення, то ця особа вважається такою, що не була піддана 

адміністративному стягненню (ст. 39 КУпАП). 

4.5. При малозначності вчиненого адміністративного правопорушення 

посадова особа може звільнити порушника від адміністративної 

відповідальності, обмежившись усним зауваженням (стаття 22 КУпАП). 

4.6. Провадження в справі про адміністративне правопорушення не може бути 

розпочато, а розпочате підлягає закриттю за наявності обставин, передбачених 

статтею 247 КпАП:  

 відсутність події і складу адміністративного правопорушення; 

 недосягнення особою на момент вчинення адміністративного 

правопорушення шістнадцятирічного віку; 

 неосудність особи, яка вчинила протиправну дію чи бездіяльність; 

 вчинення дії особою в стані крайньої необхідності або необхідної оборони; 

 видання акту амністії, якщо він усуває застосування адміністративного 

стягнення; 

 скасування акту, який встановлює адміністративну відповідальність; 

 закінчення на момент розгляду справи про адміністративне 

правопорушення строків, передбачених статтею 38 КУпАП; 

 наявність по тому самому факту стосовно особи, яка притягається до 

адміністративної відповідальності, постанови компетентного органу 

(посадової особи) про накладення адміністративного стягнення або 

нескасованої постанови про закриття справи про адміністративне 

правопорушення, а також повідомлення про підозру особи в 

кримінальному провадженні за цим фактом; 

 смерть особи, стосовно якої було розпочато провадження в справі. 

4.7. Оголошення постанови у справі про адміністративне правопорушення, 

вручення її копії здійснюються відповідно до статті 285 КУпАП. Постанова 

оголошується негайно після закінчення розгляду справи. Копія постанови 



вручається під підпис або протягом трьох днів надсилається особі, стосовно 

якої її винесено, рекомендованою поштовою кореспонденцією. У разі якщо 

копія постанови надсилається поштою, про це робиться відповідна відмітка у 

справі. 

У випадках, передбачених статтею 258 цього Кодексу, копія постанови 

посадової особи у справі про адміністративне правопорушення вручається 

особі, щодо якої її винесено, на місці вчинення правопорушення. 

4.8. Постанова про накладення адміністративного стягнення підлягає 

виконанню з моменту її винесення, якщо інше не встановлено цим Кодексом та 

іншими законами України (ст. 299 КУпАП). 

Постанова про накладення адміністративного стягнення у вигляді 

попередження виконується посадовою особою, яка винесла постанову, шляхом 

оголошення постанови порушнику. 

4.9. Постанову посадової особи по справі про адміністративне 

правопорушення може бути оскаржено особою, щодо якої її винесено. 

Оскарження постанови посадової особи по справі про адміністративне 

правопорушення здійснюється у строки та у порядку, визначені статтями 288 - 

290 КУпАП. 

 

5. Діловодство у справах про адміністративні правопорушення 

5.1. Облік бланків протоколів та постанов про адміністративне 

правопорушення ведеться в журналі видачі бланків протоколів та постанов про 

адміністративні правопорушення (додаток 4). Бланки протоколів нумеруються 

посадовою особою, яка уповноважена і має право складати протоколи про 

адміністративні правопорушення   за порядком, що відповідає номеру 

реєстрації в журналі. 

5.2. Журнали обліку бланків протоколів та постанов про адміністративні 

правопорушення повинні бути прошнуровані, пронумеровані та скріплені 

печаткою. Зіпсовані бланки протоколів зберігаються у посадової особи, яка  

уповноважена і має право складати протоколи про адміністративні пра-

вопорушення. 

5.3. Протокол про адміністративне правопорушення (якщо він складений) та 

винесені постанови реєструються посадовою особою, яка   уповноважена і має 

право складати протоколи про адміністративні правопорушення не пізніше 

наступного дня після їх складання в реєстрі матеріалів про адміністративні 

правопорушення, який ведеться такою особою (додаток 5). 

5.4. Реєстр матеріалів про адміністративні правопорушення (надалі - Реєстр) 

включає в себе інформацію, зазначену у додатку 5 до цієї Інструкції. 

Інформація з Реєстру: 

 використовується посадовими особами для цілей, визначених цією 

Інструкцією; 

 надається правоохоронним та судовим органам за їх запитом у випадках, 

передбачених чинним законодавством; 

 може надаватись іншим особам із дотриманням вимог законів України 

«Про інформацію» та «Про захист персональних даних». 

5.5. Паперові примірники протоколів та винесених постанов із іншими 

матеріалами формуються у справи, які оформлюються відповідно до пунктів 



5.6.-5.9. цієї Інструкції, та зберігаються у посадової особи – секретаря 

виконавчого комітету сільської ради. 

5.6. Копії матеріалів зі справ про адміністративні правопорушення, що 

передано до адміністративної комісії при виконавчому комітеті Тур’є-

Реметівської сільської ради або до суду, зберігаються у посадової особи –

секретаря адміністративної комісії сільської ради. 

5.7. Усі матеріали щодо кожного з правопорушень підшиваються до справи за 

порядковими номерами. У справі накопичуються матеріали, які стосуються 

правопорушення, зокрема:  

 протокол про адміністративне правопорушення; 

 письмові пояснення особи, стосовно якої складено протокол про 

адміністративне правопорушення;  

 постанова у справі про адміністративне правопорушення;  

 інші документи та матеріали цієї справи. 

У справі оформляється титульний аркуш, на зворотному боці якого міститься 

перелік документів, наявних у справі. 

5.8. Справа про адміністративне правопорушення з описом наявних у ній 

документів брошурується, прошнуровується, скріплюється печаткою, 

засвідчується підписом посадової особи, яка складала протокол та/або виносила 

постанову, і після закінчення провадження за нею зберігається протягом 

встановленого законодавством строку. 

5.9. Зіпсовані бланки протоколів, а також справи про адміністративні 

правопорушення, журнали обліку видачі бланків протоколів про 

адміністративні правопорушення, строк зберігання яких закінчився, 

знищуються, про що оформлюється відповідний акт. 

 
  
  
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



 

                                                                                                                               Додаток 1  

                                                                                               до Інструкції з оформлення матеріалів 

                                                                                               про адміністративні правопорушення  

 

ПРОТОКОЛ №____ 

про адміністративне правопорушення 

 
Місце складання протоколу:      приміщення Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

«___» ______________ 20__р.      о «___» год. «___» хв.          с. Тур’ї Ремети__ 
 (дата складання протоколу)             (час складання протоколу)      (місце складання протоколу)  

 
 

Я, __________________________________________Тур’є-Реметівської сільської ради 
(посада уповноваженої особи)  

__________________________________________________________________________ 
  (прізвище, ім'я, по батькові уповноваженої посадової особи, яка склала протокол) 

 

керуючись статтями 254, 255 та 256 Кодексу України про адміністративні правопору- 

шення (далі – КУпАП), склав(ла) цей протокол про те, що: 

 

Громадянин(ка) ___________________________________________________________ 
 

________________________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові особи, щодо якої складено протокол, печатними літерами) 

 

1. Дата народження ________________________________________________________ 

2. Місце народження _______________________________________________________ 

3. Місце проживання (реєстрації) ____________________________________________ 

_______________________________________________ телефон ________________ 

4. Місце роботи (навчання) __________________________________________________ 

5. Посада _________________________________________________________________ 

6. Документ, що посвідчує особу, ________________ серія ______ № ______________ 

    виданий ________________________________________________________________ 

7. Реєстраційний номер облікової картки платника податку 

_______________________ 

8. Чи притягувався(лася) до адміністративної відповідальності протягом року (за 

наявності) ______________________________________________________________ 

 

Порушив(ла) вимоги _______________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(назва нормативно-правового акта, який порушено, пункт, частина, стаття) 

а саме: ___________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(суть скоєного правопорушення) 

за що передбачена адміністративна відповідальність відповідно до ________________ 

__________________________________________________________________КУпАП. 
                                                                                 (частина, стаття) 

Свідки правопорушення:  

1. ________________________________________________________________________ 

__________________________________________________підпис _________________ 
                 (прізвище, ім’я, по батькові, адреса телефон) 

2. ________________________________________________________________________ 



__________________________________________________підпис__________________ 
                (прізвище, ім’я, по батькові, адреса телефон) 

 

Гр. _____________________________________________________________роз’яснено 

його (її) права та обов’язки, передбачені ст. 63 Конституції України (особа не несе 

відповідальності за відмову давати показання або пояснення щодо себе, членів сім’ї 

чи близьких родичів, коло яких визначається законом) та ст.268 Кодексу України про 

адміністративні правопорушення (має право: знайомитися з матеріалами справи, 

давати пояснення, подавати докази, заявляти клопотання; при розгляді справи 

користуватися юридичною допомогою адвоката, іншого фахівця у галузі права, який 

за законом має право на надання правової допомоги особисто чи за дорученням 

юридичної особи, виступати рідною мовою і користуватися послугами перекладача, 

якщо не володіє мовою, якою ведеться провадження; оскаржити постанову по справі. 

Справа про адміністративне правопорушення розглядається в присутності особи, яка 

притягається до адміністративної відповідальності. За відсутності цієї особи справу 

може бути розглянуто лише у випадках, коли є дані про своєчасне її сповіщення про 

місце і час розгляду справи і якщо від неї не надійшло клопотання про відкладення 

розгляду справи). 

 

_______________________________                      _______________________________ 
(підпис про ознайомлення особи,                                                                                             (прізвище, ініціали) 
щодо якої складено протокол) 

 

Пояснення особи, яка притягається до адміністративної відповідальності: __________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

До протоколу додаються: ___________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Протокол передається на розгляд _____________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 
(повне найменування органу, в якому буде розглядатися справа) 

 

Підпис особи, стосовно якої складено  

адміністративний протокол та яка  

отримала один примірник протоколу:    _______________          ___________________ 
                                                                                                                   (підпис)                                         (прізвище, ініціали) 
 
 

Запис про відмову від подання пояснення та зауваження щодо змісту цього протоколу 

та мотиви відмови від його підписання ________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________ 

 

Підпис уповноваженої особи, яка склала протокол                ______________________ 

 
Примітка: У разі відмови особи, яка вчинила правопорушення, від підписання протоколу, у ньому 
робиться відповідний запис. Особа, яка вчинила правопорушення, має право подати пояснення та 

зауваження щодо змісту протоколу, які додаються до нього, а також вмотивувати свою відмову від 

підписання протоколу (частина третя статті 256 КУпАП). 
 



                                                                                               Додаток 2  

до Інструкції з оформлення матеріалів 

                                                                                               про адміністративні правопорушення  
 

ПОСТАНОВА 

про накладання адміністративного стягнення 
 

Місце складання постанови:  приміщення Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

«___» ______________ 20__ р.                                                               с. Тур’ї Ремети__ 
         (дата складання постанови)                                                                                                                  (населений пункт) 
 

       Посадова особа, уповноважена виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської 

сільської ради  ___________________________________________________________, 
                                                                                        (прізвище, ім’я, по батькові)  

розглянувши на підставі ч.1 ст. 279 КУпАП справу про адміністративне 

правопорушення 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої розглядається справа) 

__________________________________________________________________________ 
(дата народження, серія та номер паспорта, іншого документа, що посвідчує особу)  

__________________________________________________________________________ 

(місце проживання особи, місце роботи (навчання), займана посада) 

 

про порушення, передбачене ________________________________________________ 
(стаття КУпАП) 
та на підставі протоколу про адміністративне правопорушення ___________________ 

__________________________________________________________________________  
(№ протоколу, дата складання) 

який складено _____________________________________________________________ 
(прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол) 
встановила: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(дата, час, місце, обставини, причини, зміст правопорушення) 

__________________________________________________________________________ 

що є порушенням __________________________________________________________ 

(назва нормативно-правового акта, який порушено, стаття, частина, пункт)відповідальність за яке 

передбачена ____________________________________КУпАП 
                                                                 (частина, стаття КпАП) 

Дослідивши матеріали відповідно до частини _____ статті _____ КУпАП та 

керуючись ч.2 ст. 219, ст. 276-280, 283-285 КУпАП, – 

постановила: ______________________________________________________________  
(прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої розглядається справа) 

__________________________________________________________________________ 
(дата народження, серія та номер паспорта, іншого документа, що посвідчує особу)  

__________________________________________________________________________ 
(місце проживання особи, місце роботи (навчання), займана посада) 

винести стягнення у вигляді ПОПЕРЕДЖЕННЯ 

Постанова може бути оскаржена у 10-денний термін у порядку, визначеному 

статтями 288-290 КУпАП. 

Ця постанова набуває чинності з моменту її оголошення. 
 

Посадова особа                           ____________________ 
(підпис) 
М.П. 
 

Копію постанови отримав: 

«___» _______________ 20___р.               Правопорушник__________________ 
                         (дата)                                                                                                                                  (підпис) 



                                                                                               Додаток 3  

                                                                                               до Інструкції з оформлення матеріалів 

                                                                                               про адміністративні правопорушення  

 

ПОСТАНОВА 

про накладання адміністративного стягнення 

 
Місце складання постанови:            приміщення Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

«___» ______________ 20__ р.                                                             с. Тур’ї Ремети__ 
          (дата складання постанови)                                                                                           (населений пункт) 

 

Адміністративна комісія при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради 

в складі  __________________________________________________________________ 
                                                       (П.І.Б. членів адміністративної комісії, присутніх на засіданні)  
___________________________________________________________________________________________________________ 

 

__________________________________________________________________________________________________________ , 

 

розглянувши на підставі ч.1 ст. 219 КпАП справу про адміністративне 

правопорушення 

________________________________________________________________________________ 
(прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої розглядається справа) 

__________________________________________________________________________ 
(дата народження, серія та номер паспорта, іншого документа, що посвідчує особу) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(місце проживання особи, місце роботи (навчання), займана посада) 

___________________________________________________________________________________________________________ 

 

про порушення, передбачене ________________________________________________ 
                                                                                                                                 (стаття КпАП)              
та на підставі протоколу про адміністративне правопорушення ___________________ 

__________________________________________________________________________  
(№ протоколу, дата складання) 

який складено _____________________________________________________________ 
                                           (прізвище, ім’я, по батькові особи, яка склала протокол) 
встановила: _______________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 

____________________________________________________________________ 
(дата, час, місце, обставини, причини, зміст правопорушення) 

__________________________________________________________________________ 

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________

__________________________________________________________________________ 

 

що є порушенням __________________________________________________________ 
                                                                    (назва нормативно-правового акту, який порушено, стаття, частина, пункт) 

відповідальність за яке передбачена _____________________________________КпАП 
                                                                                                             (частина, стаття КпАП)       

Дослідивши матеріали відповідно до частини _____ статті _____ КпАП та керуючись 

ч.2 ст. 219, ст. 276-280, 283-285 КпАП,  

постановила: ______________________________________________________________  
                                  (прізвище, ім'я, по батькові особи, стосовно якої розглядається справа) 

__________________________________________________________________________ 
(дата народження, серія та номер паспорта, іншого документа, що посвідчує особу)  

__________________________________________________________________________ 
(місце проживання особи, місце роботи (навчання), займана посада) 



Винести стягнення у вигляді _________________________________________________ 
                                                                                                                    (попередження, штрафу) 
 

Відповідно до ст. 307 КУпАП штраф має бути сплачений порушником не пізніш як через 

п’ятнадцять днів з дня вручення йому постанови про накладення штрафу, а в разі оскарження 

такої постанови – не пізніш як черв п’ятнадцять днів з дня повідомлення про залишення 

скарги без задоволення. 

Штраф, накладений за вчинення адміністративного правопорушення, вноситься 

порушником в установу банку України. В якості підтвердження про сплату штрафу 

надається квитанція про сплату штрафу з відповідною відміткою банку. 

У разі несплати правопорушником штрафу у строк, установлений частиною першою 

статті 307 КУпАП, постанова про накладення штрафу надсилається для примусового 

виконання до органу державної виконавчої служби за місцем проживання порушника, 

роботи або за місцезнаходженням його майна в порядку, встановленому законом. 

У порядку примусового виконання постанови про стягнення штрафу за вчинення 

адміністративного правопорушення з правопорушника стягується подвійний розмір штрафу, 

визначеного у відповідній статті КпАП та зазначеного у постанові про стягнення штрафу. 

 

Постанова може бути оскаржена у 10-денний термін у порядку, визначеному статтями 

288-290 КУпАП. 

Ця постанова набуває чинності з моменту її оголошення. 

 

 

Голова адміністративної комісії                                            ____________________ 
                                                                                                                         (підпис)  
Секретар адміністративної комісії                                        ____________________ 
                                                                                                                         (підпис)  
М.П. 

 

 

Копію постанови отримав: 

 

«___» _______________ 20___р.               Правопорушник          __________________ 
                         (дата)                                                                                                                                              (підпис) 
  

 

 

Копію постанови надіслано поштою:                                                                                                                       

 

«___» _______________ 20___р.                Підпис уповноваженої особи   

_____________ 
                         (дата)                                                                                                                                                           (підпис) 
 

  

 
 

 
 

 

 
 

 

 

 
 

 



                                              Додаток 4  

                                                                                               до Інструкції з оформлення матеріалів 

                                                                                               про адміністративні правопорушення  

 

  

 

Журнал видачі бланків протоколів та постанов 

про адміністративне правопорушення 
 

Розпочато: «_____»__________20___ року  

Закінчено: «_____»__________20___року  

 

 

№ 

з/п 

Дата 

видач 

 бланків 

Найменування 

бланків 

Кількість 

виданих 

бланків 

Прізвище, 

ініціали та 

підпис 

адміністратора 

Відмітка 

про 

прийняття 

зіпсованих 

бланків 

Примітка 

       

       

 
 

 

 

                                                                                              Додаток 5  

                                                                                              до Інструкції  з оформлення матеріалів 

                                                                                              про адміністративні правопорушення  

 

  

 

 

Журнал обліку 

про адміністративне правопорушення 
 

Розпочато: «_____»__________20___ року  

Закінчено: «_____»__________20___року  

 
№ 
з/п 

Дата 
реєстрац

ії 

ПІП , дата народження, 
громадянство особи, 

стосовно якої складено 
постанову, протокол 

ПІП посада 
уповноваже
ної  особи, 
яка склала  
постанову, 

протокол 

Прийняте 
рішення 

№, дата 
прийнятого 

рішення 

№ 
адміністрати
вна справи, 

в якій 
зберігаютьс

я матеріали 

Прим
ітка 

1 2 3 4 5 6 7 8 

        

 
 

 

 

 

Керуючий справами                                                  Михайло БІГАН 
 

 

 
 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Я - РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 

                                            

Від 01 квітня 2021  року                 № 39 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про створення комісії з житлових питань 

та призначення відповідального по 

веденню квартирного обліку 

  

На підставі ст. 30 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 16 Житлового кодексу Української РСР, згідно Правил обліку 

громадян, які потребують поліпшення їх житлових приміщень з внесеними 

змінами, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Створити комісію з житлових питань при виконкомі Тур’є-

Реметівської сільської ради у складі: 

Голова комісії:  

Король В.І., заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради; 

Секретар комісії:  
- Данило О.В., головний спеціаліст відділу житлово-комунального госпо-

дарства, транспорту та благоустрою сільської ради; 

Члени комісії: 
- Біган М.М., керуючий справами (секретар) виконавчого комітету 

сільської ради;  
- Туряниця О.І., заступник керуючого справами (секретаря) виконавчого 

комітету сільської ради, начальник відділу правової та кадрової роботи; 
- Мошак М.В., головний спеціаліст відділу «Центр надання адміністратив-

них послуг» сільської ради. 

2. Затвердити Положення про комісію з житлових питань при 

виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської ради згідно з додатком 1. 

3.  Призначити відповідального за ведення квартирного обліку 

керуючого справами (секретаря) виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради  М. Бігана.  

 

 

Сільський голова                                           Надія ДЕВІЦЬКА 



                                                              Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від  01.04.2021 р. № 39 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комісію з житлових питань при виконавчому комітеті 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської 

сільської ради є колегіальним дорадчим органом, що утворюється 

виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради відповідно до 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»   (далі Комісія). 

Склад Комісії затверджуються на засіданні виконавчого комітету 

сільської ради . 

Комісія керується у своїй роботі Конституцією України, Законами 

України, Указами Президента України, Житловим кодексом, Постановами 

Кабінету Міністрів, «Правилами обліку громадян, які потребують 

покращення житлових умов і надання їм житлових приміщень в Українській 

РСР», затверджених Постановою Ради Міністрів і Української 

республіканської ради профспілок за № 470 від 11.12.1984 року, рішеннями 

сесії та рішеннями виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, 

розпорядженнями сільського голови та цим Положенням. 

 

ІІ. ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ КОМІСІЇ 

Відповідно до покладених завдань Комісія: 

1. Розглядає заяви громадян про взяття на квартирний облік при 

виконавчому комітеті  сільської ради, одержання в користування жилої 

площі в гуртожитках, відповідні документи, перевіряє та подає свої 

пропозиції виконавчому комітету для розгляду. 

2. Розглядає питання, надає пропозиції щодо: 

- взяття громадян на квартирний облік; 

- включення в списки осіб, що користуються правом позачергового та 

першочергового одержання жилих приміщень; 

- зняття громадян з квартирного обліку, виключення із списків осіб, які 

користуються правом позачергового та першочергового одержання жилих 

приміщень; 

- розподілу жилої площі та надання громадянам жилих приміщень; 

3. Приймає участь в підготовці проєктів рішень виконавчого комітету  з 

питань, що відносяться до її компетенції. 

4. Оформляє ордери на жилі приміщення; 

5. Проводить обстеження житлово-побутових умов громадян. 



6. Надає консультації та роз’яснює житлове законодавство населенню 

громади; 

7. Розглядає пропозиції, заяви та скарги громадян з питань, що входять 

до компетенції комісії та вживає заходи щодо усунення виявлених порушень; 

8. Формує житлові справи. 

9. Впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого 

комітету. 

10. Проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на 

квартирному обліку; 

11. Здійснює ведення книги квартирного обліку громадян. 

 

ІІІ. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ КОМІСІЇ 

3.1. Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Тур’є-

Реметівської  сільської ради має право: 

3.1.1 Відповідно до діючого законодавства співпрацювати з сільською 

радою, підприємствами, установами, організаціями незалежно від форм 

власності та громадянами. 

3.1.2 Одержувати від посадових осіб виконавчих органів сільської ради, 

інформацію з питань, віднесених до компетенції комісії. 

3.1.3 Готувати та подавати на затвердження виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської  сільської ради рішення, прийняті на її засіданні. 

3.2. Комісія з житлових питань при виконавчому комітеті Тур’є-

Реметівської сільської ради зобов’язана : 

3.2.1 Проводити свої засідання відповідно до вимог чинного 

законодавства України; 

3.2.2 Зберігати конфіденційність інформації; 

3.2.3 Своєчасно готувати письмові відповіді громадянам, заяви яких не 

підлягають розгляду на засіданні виконавчого комітету Тур’є-Реметівської  

сільської ради. 

 

IV. РОБОТА КОМІСІЇ 

4.1. Засідання комісії скликаються по мірі надходжень звернень і 

оформляються протоколом. Протоколи підписують усі члени комісії. 

4.2. Звернення громадян розглядаються в місячний термін з дня подачі 

звернення. 

4.3. Рішення комісії приймаються більшістю голосів членів комісії, 

присутніх на засіданні. Засідання є чинним при присутності не менше двох 

третин складу комісії. 

4.4. В разі потреби на засідання комісії викликаються зацікавлені особи. 

 

V. РОЗПОДІЛ ОБОВ’ЯЗКІВ У КОМІСІЇ 

Голова комісії: 

- здійснює загальне керівництво роботою комісії і відповідає за 

діяльність комісії; 

- веде облік громадян, які потребують покращення житлових умов; 



- впорядковує квартирну чергу відповідно до рішень виконавчого 

комітету; 

- в кінці поточного року інформує про облік громадян, які потребують 

покращення житлових умов та про проведену роботу комісії в цілому. 

5.2. Секретар житлової комісії: 

- виконує доручення голови комісії; 

- готує проєкти рішень виконавчого комітету; 

- проводить щорічну перереєстрацію громадян, які перебувають на 

квартирному обліку при виконкомі; 

відповідає за: 

- прийом документів від громадян; 

- ведення і оформлення протоколів засідань; 

- підготовку засідань; 

- оформлення та видачу ордерів; 

- формування житлових справ; 

- проводить реєстрацію заяв громадян про взяття на квартирний облік; 

- проводить реєстрацію громадян, взятих на квартирний облік у журналі 

реєстрації; 

Якщо секретар комісії відсутній на засіданні комісії, то голова доручає 

тимчасово виконувати функції секретаря іншому члену комісії. 

5.3. Члени комісії: 

- беруть участь у засіданні комісії, обстеженні житлових умов, та 

виконують окремі доручення голови комісії. 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                      Михайло БІГАН 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

            

Від 01 квітня 2021  року                      № 40 

с. Тур’ї  Ремети 

 

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 11.03.2021 № 21/01-05, від 11.03.2021 № 22/01-05, від 18.03.2021 № 28/01-05, 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  

особу, позбавлену батьківського піклування Сивак Марту Василівну, **** року 

народження. 

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

особу, позбавлену батьківського піклування Станкович Ростислава Мойсейовича, **** 

року народження. 

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

дитину, позбавлену батьківського піклування Плакош Дарину Іванівну, **** року 

народження. 

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

дитину, позбавлену батьківського піклування Олефіренко Дороту, **** року народження. 

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



особу, з числа дітей-сиріт Фонтош Іванну Іванівну, **** року народження.           

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету М. Бігана. 

 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

            

Від 01 квітня 2021  року                      № 41 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про  надання дозволу органу опіки та  

піклування щодо реєстрації місця 

проживання малолітніх дітей 

 

Розглянувши  рішення комісії з питань захисту прав дитини  Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 29.03.2021 року № 2 про надання висновку органу опіки та 

піклування Тур’є-Реметівської сільської ради щодо реєстрації місця проживання 

малолітніх дітей Кучак В. М., **** р.н. та Кучак А. М., **** р.н. за адресою: с. 

Тур’ї Ремети, вул. ****, буд. **, керуючись ст. 34  Закону  України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до статті 160 Сімейного кодексу України, статей 

17, 18 Закону України «Про охорону дитинства», згідно Порядку провадження 

органами опіки та піклування  діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської сільської ради 

щодо реєстрації місця проживання малолітніх дітей Кучак Володимира 

Михайловича, **** р.н. та Кучак Артура Михайловича, **** р.н. за адресою: с. 

Тур’ї Ремети, вул. ****, буд. ** (додається).  

          2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради О. Пузакулич. 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

            

Від 01 квітня 2021  року                      № 42 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про  надання дозволу органу опіки та  

піклування щодо заперечення  

визнання осіб такими, що втратили  

право користування житловим  

будинком та зняття їх з реєстрації  

місця проживання 

 

Розглянувши рішення комісії з питань захисту прав дитини  Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 29.03.2021 року № 3 щодо надання дозволу органу опіки та 

піклування щодо заперечення визнання осіб такими, що втратили право 

користування житловим будинком та зняття з реєстрації місця проживання  

малолітньої дитини Курій А.Т., **** р.н.,  керуючись ст.17 Закону України «Про 

охорону дитинства», статті 12 Закону України «Про основи соціального захисту 

бездомних і безпритульних дітей» та згідно Порядку провадження органами опіки 

та піклування  діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого 

постановою  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 866 «Питання 

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської сільської 

ради щодо заперечення зняття з реєстрації місця проживання та права на 

користування  житловим будинком за адресою: с. Порошково, вул. ****, буд.** 

малолітньої дитини Курій А.Т., **** р.н. (додається). 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби у 

справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради О. Пузакулич. 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 

 
 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

            

Від 01 квітня 2021  року                      № 43 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про  надання висновку органу опіки та  

піклування щодо  визначення способу  

участі батька у вихованні його  

малолітньої доньки 

 

Розглянувши рішення  комісії з питань захисту прав дитини  Тур’є-Реметівської 

сільської ради від  29.03.2021 року № 4 щодо участі батька Орос Р.І., жителя с. Т. 

Поляна, вул. **** у вихованні його малолітньої доньки Орос А.Р., **** р.н., 

керуючись ст. 11, 12, 15 Закону України «Про охорону дитинства», ст. 150, 151, 

153, 157, 158 Сімейного кодексу України  та згідно Порядку провадження 

органами опіки та піклування  діяльності, пов’язаної із захистом прав дитини, 

затвердженого постановою  Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 року № 

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

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

 

ВИРІШИВ: 

 

    1. Надати висновок органу опіки та піклування Тур’є-Реметівської сільської 

ради щодо про визначення способу участі батька Орос Р.І., жит. с. Т. Поляна, вул. 

**** у вихованні його малолітньої доньки Орос А.Р., **** р.н., яка проживає 

разом з матір’ю Шпінь (Орос) В.В. за адресою: с. Порошково, вул. *****, 

(додається).    

             2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника служби 

у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради О. Пузакулич. 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 



 
 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
          

Від 01 квітня 2021  року                  № 44 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про подання клопотання щодо 

представлення багатодітної матері 

до присвоєння почесного звання 

України «Мати-героїня» 

 

 

Заслухавши інформацію головного спеціаліста відділу соціального 

захисту населення та охорони здоров’я сільської ради М. Червеняк про 

подання клопотання до Ужгородської райдержадміністрації щодо 

представлення до присвоєння почесного звання України «Мати-героїня» 

Сверчинської Ірини Василівни, матері п’яти дітей, мешканки села Тур’ї 

Ремети та, беручи до уваги відповідний пакет документів, відповідно до 

статті 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Закону 

України «Про державні нагороди України», Указів Президента України від 

29 червня 2001року №476/2001 «Про почесні звання України», від 28 липня 

2007 року «Про внесення зміни про положення про почесні звання України», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Подати клопотання до Ужгородської районної державної 

адміністрації щодо представлення багатодітної матері п’яти дітей 

Сверчинської Ірини Василівни до присвоєння почесного звання України 

«Мати-героїня» за вагомий особистий внесок у вихованні дітей у сім’ї. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я сільської ради В. 

Цвіка.  

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 



 

 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

                                            

Від 01 квітня 2021  року                      № 45 

село Тур’ї Ремети 

 

Про уповноважених посадових осіб 

на складання протоколів про 

адміністративні правопорушення 

 

 

Відповідно до пункту 2 статті 255 Кодексу законів України про адміністра-

тивні правопорушення, на виконання повноважень щодо забезпечення законності, 

правопорядку, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, виконавчий 

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. У справах про адміністративні правопорушення, що розглядаються адмі-

ністративною комісією при виконавчому комітеті Тур’є-Реметівської сільської 

ради, уповноважити посадових осіб на складання протоколів про адміністративні 

правопорушення згідно додатку 1. 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

                                                      

 

 

 

 

 

 



                                                                   Додаток 1 

                                                                                           до рішення виконавчого 

                                                                                           комітету сільської ради 

                                                                                           від  01.04.2021 р. № 45 
 

 

 

СПИСОК 

осіб, уповноважених виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської 

ради на складання протоколів про адміністративні правопорушення 
 

 

 

- Король Володимир Іванович –  заступник   сільського  голови   з   питань   

    діяльності виконавчих органів ради; 

   

- Цубина Іван Іванович – староста у селі Вільшинки; 

 

- Пловайко Владислав Михайлович – староста у селах Турички, Лумшори,   

    Липовець, Лікіцари;    

                                          

- Фрайтик Мар’яна Іванівна – староста у селі Туриця; 

 

- Шикула Юрія Михайловича – староста селах Тур’я Пасіка, Раково, Завбуч; 

 

- Цвік Йосип Іванович – староста у селах Порошково, Мокра, Маюрки; 

 

- Кметич Іван Іванович – староста у селах Тур’я Бистра, Свалявка; 

 

- Юсиба Іван Михайлович – староста у селах Тур’я Поляна, Полянська Гута; 

 

- Мацо Іванна Іванівна – начальник  відділу «Центр надання адміністративних 

послуг»; 

 

- Мошак Марія Василівна – головний спеціаліст відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

 

- Ганич Вікторія Іванівна – адміністратор відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

 

- Поляк Наталія Юріївна – адміністратор  відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

 

- Ганич Анжела Олександрівна – адміністратор  відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 



 

- Лаба Валентина Петрівна – адміністратор відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

 

- Мошак Віталія Іванівна – адміністратор відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

 

- Лібра Тетяна Іванівна – адміністратор відділу «Центр надання 

адміністративних послуг»; 

 

- Машкариниць Васена Василівна – адміністратор  відділу «Центр надання 

адміністративних послуг». 

 

 

 

 

 

Керуючий справами                                                       Михайло БІГАН 
 

     

                                                                
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
          

Від 01 квітня 2021  року                № 46 

с. Тур’ї  Ремети 

 

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 сільської 

територіальної громади на 2021 рік, розглянувши заяву гр. Ходанич І.І. 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 3000 (три тисячі) гривень 

Ходанич Іванни Іванівни, жит. с. Вільшинки, ****, яка здійснила поховання 

свого чоловіка Ходанича Василя Михайловича, який помер ***** року 

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

допомогу по безробіттю та не був отримувачем пенсії за віком/інвалідністю. 

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської 

ради  профінансувати названі видатки у порядку передбаченому Програмою 

соціального захисту найменш захищених верств населення Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік. 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 
 



 
 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
          

Від 01 квітня 2021  року                № 47 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про надання дозволу на виготовлення 

вихідних даних, містобудівних умов та 

обмежень  

 

 

Відповідно до Закону України «Про регулювання містобудівної 

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

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

у галузі будівництва, розглянувши заяву керівника релігійної громади церкви 

Євангельських Християн-Баптистів с. Порошково, виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Дати дозвіл релігійній громаді церкви Євангельських Християн-

Баптистів с. Порошково на виготовлення вихідних даних, містобудівних 

умов та обмежень на будівництво молитовного будинку та соціального 

центру помісної церкви  Євангельських Християн-Баптистів с. Порошково в 

урочищі «Межипотоки» с. Порошково (кадастрові номери земельних ділянок 

******; ******; ******). 

2. 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 
 
 

 

 
 
 
 



 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
          

Від 01 квітня 2021  року                 № 48 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про надання Мукомелі О.І. дозволу  

на будівництво гаражу біля її власного 

житлового будинку в с. Тур’ї Ремети, 

вул. **** №** 

 

 

Розглянувши заяву Мукомели Олени Іллічни, жительки села Тур’ї 

Ремети, вулиця **** №**, про надання дозволу на будівництво гаражу біля її 

власного житлового будинку, на підставі Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», статті 31 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Мукомелі Олені Іллічні на будівництво гаражу біля її 

власного житлового будинку №** по вулиці ****** в селі Тур’ї Ремети. 

          2. Мукомелі О.І. здійснювати будівництво гаражу після оформлення 

необхідної документації, погодженої у відділі містобудування, архітектури  

та житлово-комунального господарства райдержадміністрації. 

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 
 

 

 

 



 
 

 

 

 

У К Р А Ї Н А 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

Р І Ш Е Н Н Я 
          

Від 01 квітня 2021  року                 № 49 

с. Тур’ї  Ремети 

 

Про  надання дозволу на  

встановлення меморіальної плити 

на старому єврейському кладовищі 

в с. Тур’я Поляна  

 

 

Розглянувши лист Об’єднаної єврейської общини України за № 

618/общ від 11.03.2021 року про надання дозволу на встановлення 

меморіальної плити на старому єврейському кладовищі в с. Тур’я Поляна, на 

підставі пункту 11 частини а) статті 30 та статті 40 Закону України «Про 

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

сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Об’єднаній єврейській общині України на 

встановлення меморіальної плити на старому єврейському кладовищі в с. 

Тур’я Поляна.  
2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту у селах 

Тур’я Поляна, Полянська Гута І. Юсибу.  

 

 

 

 

 

Сільський голова                                             Надія ДЕВІЦЬКА 
 
 

 

 
 

 

 


