
 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                          № 14 
 
 

Про затвердження Регламенту   
Тур’є-Реметівської сільської ради 
 
 

Відповідно до підпункту 1 пункту 1 статті 26, статті 59 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада   
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити Регламент Тур’є-Реметівської сільської ради (додається).  

2. Сільському голові забезпечити надання копій цього рішення 

кожному депутату ради та оприлюднення цього рішення згідно з 

законодавством. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                             Надія ДЕВІЦЬКА 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                               Додаток 1 

                                                                               до рішення Тур’є-Реметівської 

                                                                               сільської   ради  

                                                                               від 17.12.2020 року № 14 

 

РЕГЛАМЕНТ 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

РОЗДІЛ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Рада громади 

1. Тур’є–Реметівської сільська рада (далі – рада) є виборним 

представницьким органом місцевого самоврядування, що складається з 

депутатів і відповідно до закону представляє Тур’є-Реметівську сільську  

територіальну громаду та здійснює від її імені та в її інтересах функції і 

повноваження місцевого самоврядування. 

2. Порядок діяльності ради, її органів та посадових осіб визначається 

Конституцією України, Законами України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус депутатів місцевих рад», «Про добровільне об’єднання 

територіальних громад», іншими законодавчими актами України, цим 

Регламентом та іншими рішеннями ради. 

 

Стаття 2. Предмет Регламенту 

Цим Регламентом встановлюється порядок скликання сесій ради, 

підготовки і розгляду нею питань, проведення засідань, прийняття рішень 

ради, загальні умови формування та організації роботи постійних та інших 

комісій ради, виконавчих органів ради, здійснення депутатської діяльності, 

обрання і затвердження посадових осіб місцевого самоврядування та інші 

процедури, які випливають з повноважень ради, встановлених Конституцією 

та законами України. 

 

Стаття 3. Мова роботи ради 

1. Робота ради та її діловодство ведеться українською мовою. 

2. У випадках, визначених законами та на основі рішення ради в роботі 

ради може додатково використовуватись інша мова, прийнятна для більшості 

жителів громади. При цьому офіційним текстом актів ради, є текст 

українською мовою.  

 

Стаття 4. Гласність у роботі ради 

1. Засідання ради, постійних та інших комісій є відкритими і гласними. 

2. За рішенням ради можуть проводитися закриті засідання для розгляду 

конкретно визначених питань, відповідно до вимог законодавства України 

про інформацію, які стосуються інформації з обмеженим доступом, для 

роботи з якою передбачений спеціальний режим захисту.  



3. Якщо прийняте у результаті закритого засідання рішення не містить 

даних, розголошення яких призведе до порушення законодавства у сфері 

інформації, воно оприлюднюється в установленому регламентом порядку. 

4. Гласність роботи ради забезпечується: 

1) доведенням до відома громадськості інформації про план роботи 

ради; 

2) можливістю трансляції її засідань засобами Інтернету, телебачення і 

радіомовлення; 

3) публікацією звітів про роботу та рішень ради в Інтернеті та пресі; 

4) можливістю громадянам спостерігати (в порядку, обумовленому в 

частині 7 цієї статті) роботу ради; 

5) розміщенням (за наявності організаційної та/або технічної 

можливості) актів ради та її посадових осіб на офіційних веб-ресурсах ради 

(сторінках у мережі Інтернет). 

5. Представники телебачення, радіо і преси акредитуються при раді на 

певний термін, який не може бути більшим за термін дії повноважень ради 

поточного скликання,  поданням відповідної заяви, підписаної повноважною 

на те особою засобу масової інформації секретареві ради. Відмова в 

акредитації повинна бути вмотивованою і може бути оскаржена до ради або 

до суду. Акредитованим представникам засобів масової інформації надається 

можливість ознайомлення з матеріалами, які розповсюджуються серед 

депутатів на пленарному засіданні, за винятком тих, що слухаються у режимі 

«закритого засідання». 

6. На засіданнях ради можуть бути присутніми громадяни на визначених 

для них місцях і за попереднім записом, який веде уповноважена особа (як 

правило, секретар ради). Заявки на запис подаються до закінчення робочого 

дня, що передує пленарному засіданню. Кількість присутніх обмежується 

наявною кількістю сидячих місць у відповідному секторі сесійного залу. 

7. Місця для депутатів ради відводяться в залі засідань окремо від місць 

для інших осіб, присутніх на засіданні, і не можуть бути зайняті іншими 

особами. Під час засідання ради, особи (за винятком технічних працівників), 

які не є її депутатами, не повинні перебувати в місці розміщення депутатів. 

 

Стаття 5. Запрошені на засідання ради 

1. На пленарні засідання сесії ради та засідання її органів можуть 

запрошуватися фізичні особи та представники юридичних осіб. 

2. Рада процедурним рішенням може вимагати присутності на засіданні 

будь-якої посадової особи місцевого самоврядування. 

3. На вимогу ради або її посадових осіб керівники розташованих на 

території юрисдикції Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

підприємств, установ та організацій незалежно від форм власності зобов'язані 

прибути на засідання ради або її органів для подання інформації з питань, 

віднесених до відання ради та її органів, відповідей на запити депутатів. 

4. Головуючий на засіданні повідомляє депутатів про осіб, присутніх на 

засіданні за офіційним запрошенням. 



5. Особи, присутні на засіданнях ради та її органів, повинні 

дотримуватись порядку проведення сесії ради. У разі порушення порядку, їх, 

після попередження головуючого, а в разі грубого порушення – негайно, за 

розпорядженням головуючого на засіданні, може бути випроваджено з 

приміщення, де відбувається засідання. 

 

Стаття 6. Встановлення державних та місцевих символів 

1. Державний Прапор України на будинку ради встановлюється на 

постійно. 

2. На час пленарних засідань ради Державний Прапор встановлюються в 

залі, де проходить засідання. 

3. Поруч з Державним Прапором України може здійснюватися підняття 

прапору Європейського Союзу за умови дотримання таких правил: 

- прапор Європейського Союзу не може мати розміри більші за 

Державний Прапор України; 

- прапор Європейського Союзу розміщується з лівого (від фасаду 

будинку) боку або нижче Державного Прапора України. 

 

РОЗДІЛ II. ДЕПУТАТИ, ПОСАДОВІ ОСОБИ Й ОРГАНИ РАДИ 

 

ІІ. 1. Депутати 

 

Стаття 7. Правові засади діяльності депутатів ради 

1. Порядок діяльності депутата ради,  його права, обов'язки та  

повноваження регламентуються Конституцією України, Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні», Законом України «Про статус 

депутатів місцевих рад», «Про службу в органах місцевого самоврядування», 

«Про запобігання корупції», «Про доступ до публічної інформації», іншими 

законами України та цим Регламентом. 

2. Депутат ради набуває своїх повноважень внаслідок обрання його до 

ради на основі загального, рівного і прямого виборчого права при таємному 

голосуванні на відповідних місцевих виборах. 

3. Повноваження депутата ради починаються з моменту офіційного 

оголошення підсумків виборів відповідною територіальною виборчою 

комісією в день відкриття першої сесії ради і закінчуються в день відкриття 

першої сесії цієї ради нового скликання, крім передбачених законом випадків 

дострокового припинення повноважень депутата ради. 

4. Депутат ради є повноважним і рівноправним членом ради як 

представницького органу місцевого самоврядування.  

5. Депутат ради має всю повноту прав, що забезпечують його активну 

участь у діяльності ради та утворюваних нею органів, несе обов'язки перед 

виборцями, радою та її органами, виконує їх доручення. 

 

 

 



Стаття 8. Посвідчення депутата ради 

1. Депутату ради після визнання їх повноважень надається:  

а) тимчасове посвідчення про реєстрацію депутата ради, видане 

відповідною територіальною виборчою комісією;  

б) посвідчення депутата ради; 

 

Стаття 9. Форми роботи депутата ради 

1. Діяльність депутата в раді включає: 

а) участь у пленарних засіданнях ради; 

б) участь у засіданнях постійних комісій, тимчасових контрольних 

комісій ради, їх підкомісій та робочих груп, до яких він обраний, з правом 

вирішального голосу, а у засіданні будь-яких інших комісій – з правом 

дорадчого голосу; 

в) виконання доручень ради та її органів; 

г) роботу над проєктами рішень, документами ради та виконання інших 

депутатських повноважень у складі депутатських фракцій та груп чи 

індивідуально; 

г) роботу з населенням Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади та відповідного виборчого округу. 

2. Депутат ради зобов'язаний зареєструватися і бути присутнім на 

пленарних засіданнях ради та засіданнях її органів, до яких його обрано.  

 

Стаття 10. Депутатські фракції та групи 

1.  Депутати ради об'єднуються у депутатські групи та фракції.  

2. Депутати Тур’є-Реметівської сільської ради  на  основі  єдності 

поглядів   або  партійного   членства можуть об'єднуватися  у депутатські 

фракції місцевих рад. До складу депутатських фракцій можуть входити 

також позапартійні депутати сільської ради, які підтримують політичну 

спрямованість фракцій1.  

3. Депутат ради може входити до складу лише однієї депутатської 

фракції. 

4. Депутатські групи (фракції) формуються не менше як 2-ма2 

депутатами ради для спільної роботи по здійсненню депутатських 

повноважень на основі їх взаємної згоди.  

5. До складу депутатської групи входять позапартійні депутати ради та 

депутати, які представляють різні політичні партії. Повна та скорочена назва 

таких депутатських груп визначається ними самостійно. 

6. Депутати  ради об’єднуються в депутатські групи за єдністю 

території їх виборчих округів, спільністю проблем, які вони вирішують. 

                                                
1Такий принцип об’єднання у депутатські фракції передбачений ч. 2 ст.  27 Закону України «Про статус 

депутатів місцевих рад» виключно для сільських та селищних рад. Для міських рад передбачений інший принцип 

об’єднання у фракції (див. ч. 1 ст. 27 згаданого Закону). 
2Законодавство не визначає мінімальної кількості депутатів, які можуть об’єднуватись у депутатську групу чи 

фракцію. Тому ви можете визначитись із цією цифрою самостійно. 



7. Депутатські фракції та групи не можуть формуватися для захисту 

приватних або комерційних інтересів.  

8. Порядок роботи депутатської фракції та групи, умови вступу 

депутата ради до депутатської фракції та групи, його виходу чи виключення з 

неї визначаються цим Регламентом.  

 

Стаття 11. Порядок утворення депутатських фракцій та груп 

1. Депутатські фракції та групи можуть бути утворені в будь-який час 

протягом строку повноважень ради даного скликання на визначений ними 

період, але не більше ніж на строк повноважень ради.  

2. Депутатські групи та фракції утворюються на засіданні депутатів, що 

виявили бажання створити групу чи фракцію. 

3. Рішення про утворення групи чи фракції, обрання осіб, що 

уповноважені представляти групу чи фракцію, оформляється протоколом, 

який підписують депутати – засновники групи чи фракції. Протокол 

передається секретарю ради. 

4. Секретар ради (а у разі його відсутності – уповноважена Тур’є-

Реметівської сільським головою особа) оголошує про утворення фракції чи 

групи та її склад на найближчому пленарному засіданні. Група чи фракція 

вважаються утвореними з моменту проголошення про це на пленарному 

засіданні ради. Невмотивована відмова від оголошення про утворення 

депутатської фракції чи групи не допускається.  

5. Інформаційні матеріали про депутатську фракцію та групу 

поширюються серед депутатів ради. У тому ж порядку повідомляється про 

зміни в складі депутатських фракцій чи груп. 

 

Стаття 12. Права депутатських фракцій та груп  

1. Депутатські фракції та групи попередньо обговорюють кандидатури 

посадових осіб, яких обирає, призначає чи затверджує рада. 

2. Кожна депутатська фракція та група має гарантоване право на виступ 

свого представника з кожного питання порядку денного на сесії ради.  

3. Депутатські фракції та групи можуть об’єднувати свої зусилля з 

іншими фракціями, групами для створення більшості в раді чи опозиції. 

4. Жодна депутатська фракція та група не має права виступати від імені 

Тур’є-Реметівської сільської  територіальної громади та ради. 

 

Стаття 13. Реорганізація, зміни і припинення діяльності 

депутатських фракцій, груп 

1. Реорганізація та формування нових депутатських фракцій та груп 

можуть проводитися протягом повноважень ради із збереженням їх 

пропорційного представництва в органах ради, чи з відступом від нього 

відповідно до рішення, прийнятого радою щодо такого представництва. 

2. Про зміни в складі депутатської фракції та групи її уповноважений 

представник повідомляє письмово Тур’є-Реметівського сільського голову. Це 

повідомлення підписує депутат ради, який його подає, та уповноважений 



представник групи (фракції) або уповноважений представник депутатської 

фракції чи групи, якщо депутата виключено з неї. 

 

Стаття 14. Забезпечення діяльності депутатських фракцій та груп  

1. Тур’є-Реметівський сільський голова забезпечує депутатські фракції 

та групи приміщенням, необхідним обладнанням тощо, а також сприяє у 

здійсненні депутатськими фракціями та групами передбачених законами і 

цим Регламентом функцій в раді. 

2. За зверненням уповноваженого представника депутатської фракції чи 

групи поширюються серед депутатів ради підготовлені нею матеріали про її 

діяльність як офіційні від депутатської фракції чи групи.  

 

ІІ. 3. Посадові особи ради 

 

Стаття 15. Голова громади 

1. Голова громади є головною посадовою особою в системі органів 

місцевого самоврядування громади. 

2. Повноваження голови громади починаються з моменту оголошення 

відповідною  виборчою комісією на пленарному засіданні ради рішення про 

його обрання і закінчуються в момент вступу на цю посаду іншої обраної 

відповідно до закону особи, крім випадків дострокового припинення його 

повноважень. 

3. Повноваження голови громади визначаються чинним законодавством 

і можуть бути припинені достроково у випадках, передбачених чинним 

законодавством. 

4. При здійсненні наданих повноважень голова громади є  підзвітним, 

підконтрольним і відповідальним перед громадою, підзвітним і 

підконтрольним перед радою громади за діяльність її виконавчих органів. 

5. Щорічно сільський голова зобов'язаний прозвітувати перед радою та 

громадою про роботу виконавчих органів ради. 

6. Конкретна дата звіту перед радою визначається на пленарному 

засіданні ради. 

7. Рада може зажадати позачергового звіту голови громади, якщо за це 

проголосувало понад половини від складу ради і від попереднього звіту 

пройшло не менше як три місяці. 

 

Стаття 16. Секретар ради 

1. Секретар ради обирається за пропозицією голови громади радою з 

числа її депутатів на строк повноважень ради та працює в раді на постійній 

основі. Повноваження секретаря ради можуть бути достроково припинені за 

рішенням ради. 

2. Секретар ради: 

1) у випадках, передбачених чинним законодавством та цим 

Регламентом: 

- скликає сесії ради; 



- веде засідання ради; 

- підписує протоколи сесії ради та її рішення; 

2) організовує підготовку сесій ради та питань, що вносяться на розгляд 

ради; 

3) повідомляє депутатам і доводить до відома населення інформацію про 

час і місце проведення сесії ради, питання, які передбачається внести на 

розгляд ради; 

4) забезпечує своєчасне доведення рішень ради до виконавців і 

населення, організовує контроль за їх виконанням; 

5) за дорученням Тур’є-Реметівського сільського голови координує та 

контролює діяльність постійних та інших комісій ради, дає їм доручення, 

сприяє організації виконання їх рекомендацій; 

6) сприяє депутатам ради у здійсненні їх повноважень; 

7) організовує за дорученням ради відповідно до законодавства 

здійснення заходів, пов'язаних з підготовкою та проведенням референдумів і 

виборів до органів державної влади та місцевого самоврядування; 

8) забезпечує зберігання у раді офіційних документів, пов'язаних з 

місцевим самоврядуванням територіальної громади, забезпечує доступ до 

них осіб, яким це право надано у встановленому порядку; 

9) вирішує за дорученням Тур’є-Реметівського сільського голови або 

ради інші питання, пов'язані з діяльністю ради та її органів; 

10) здійснює інші повноваження, що випливають із Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та цього Регламенту. 

3. Секретар ради за пропозиціями відповідних комісій ради організовує 

планування роботи з підготовки проектів рішень ради і, враховуючи 

висновки профільних комісій про готовність проектів рішень та інших актів 

до розгляду, вносить відповідні пропозиції на розгляд сільського голови. 

4. Секретар ради забезпечує контроль за комплектуванням бібліотеки 

ради літературою та іншими інформаційними матеріалами як національних, 

так і зарубіжних видань. 

 

Стаття 17. Староста 

1. Староста є виборною посадовою особою місцевого самоврядування. 

2. Староста є членом виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської 

ради за посадою. 

3. Староста бере участь у пленарних засіданнях ради, участь у 

засіданнях постійних комісій, має інші права та повноваження, визначені 

законодавством. 

4. Староста має гарантоване право виступу на пленарних засіданнях та 

засіданнях постійних комісій ради з правом дорадчого голосу. 

5. При здійсненні наданих повноважень староста є підзвітним, 

підконтрольним і відповідальним перед жителями сіл, інтереси яких він 

представляє. Староста є відповідальним перед Тур’є-Реметівською сільською 

радою. 



6. Староста не рідше одного разу на рік звітує про свою роботу перед 

жителями відповідних сіл на відкритій зустрічі з громадянами. На вимогу не 

менше половини депутатів сільської ради староста інформує раду про свою 

роботу. 

7. На старост поширюються гарантії діяльності депутатів місцевих рад, 

передбачені Законом України «Про статус депутатів місцевих рад», якщо 

інше не встановлено законом. 

Порядок організації роботи старости визначається Законом України 

«Про місцеве самоврядування в Україні» та іншими законами, а також 

Положенням про старосту, затвердженим сільською радою. 

 

ІІ. 4. Постійні комісії ради 

 

Стаття 18. Постійні комісії 

1. Постійні комісії ради є її органами, що утворюються для 

попереднього розгляду та підготовки питань, які належать до її відання, а 

також здійснення контрольних повноважень щодо виконання рішень ради, 

діяльності виконавчих органів ради у сфері компетенції комісії. 

2. Кількість членів комісії не може бути більшою третини складу ради та 

меншою трьох депутатів ради. Повноваження постійних комісій ради, 

порядок їх створення та діяльності визначаються чинним законодавством, 

цим Регламентом та Положенням про постійні комісії ради3. 

 

ІІ. 5. Тимчасові контрольні комісії ради 

 

Стаття 19. Тимчасові контрольні комісії ради 

1. Рада може створювати тимчасові контрольні комісії ради для 

підготовки та попереднього розгляду, доопрацювання проектів рішень та 

інших документів ради з питань контролю за дотриманням конкретних 

рішень ради, а також інших конкретних питань, визначених радою, що 

належать до компетенції місцевого самоврядування громади. 

2. Питання про створення тимчасової контрольної комісії включається 

окремим пунктом до порядку денного сесії ради за ініціативою голови 

громади або не менш як третиною депутатів від складу ради, якщо інше не 

встановлено цим Регламентом. 

3. Тимчасова спеціальна комісія здійснює свою діяльність відповідно до 

порядку, встановленого для постійних комісій ради. 

 

                                                
3Правове регулювання діяльності комісій може бути здійснено і у самому регламенті. Проте практика показує, що перелік 

комісій, їх сфера компетенції можуть досить часто змінюватись під час каденції ради, що веде до необхідності внесення змін у 

регламент. А будь-які зміни до регламенту, часто ведуть до появи супутніх змін, що дестабілізує діяльність ради та викликає 

спокусу ігнорувати норми регламенту. Тому , на наш погляд, в регламенті мають бути лише базові норми щодо діяльності 

комісій, а всі інші деталі – в окремому положенні або кількох положеннях, коли для кожної комісії є своє положення, яке визначає 

її повноваження та особливості діяльності.  

http://zakon3.rada.gov.ua/laws/show/93-15


Стаття 20. Створення тимчасової контрольної комісії ради 

1. Тимчасова контрольна комісія ради утворюється шляхом ухвалення 

відповідного рішення. 

2. Рішення ради про створення тимчасової спеціальної комісії має 

визначати: 

1) назву комісії; 

2) завдання комісії; 

3) кількісний склад комісії; 

4) обраного радою голову (співголів) комісії; 

5) персональний склад членів комісії; 

6) термін діяльності комісії (на заздалегідь визначений час або на час 

виконання певної роботи); 

7) додаткові права у межах чинного законодавства (якщо це необхідно), 

надані радою цій комісії; 

8) обсяг коштів (та їх джерела), попередньо виділених у розпорядження 

комісії для оплати робіт чи послуг, виконаних або наданих юридичними і 

фізичними особами, залученими комісією для виконання завдання; 

9) заходи щодо кадрового, матеріально-технічного, інформаційного, 

організаційного забезпечення роботи комісії. 

3. Головою або членом тимчасової контрольної комісії ради не може 

бути депутат, щодо якого може мати місце конфлікт інтересів, а саме: комісія 

розглядає питання, що стосується діяльності депутата, пов'язаних з ним осіб 

в розумінні українського законодавства або юридичних осіб, до керівництва 

якими чи щодо власності над якими він або пов'язані з ним особи мають 

безпосереднє відношення. 

4. Тимчасова контрольна комісія обирається з числа депутатів ради, які 

дали на це згоду і які відповідають вимогам частини 3 цієї статті. У складі 

тимчасової контрольної комісії мають бути представлені за їх бажанням усі 

депутатські фракції ради. 

5. Голосування щодо утворення та персонального складу кожної 

тимчасової контрольної комісії здійснюється окремо. 

6. На підставі заяви депутата, який входить до складу тимчасової 

контрольної комісії, він звільняється секретарем ради від обов'язку бути 

присутнім на засіданнях постійної комісії ради, членом якої він є, і його 

відсутність з цієї причини не впливає на кворум у постійній комісії. 

7. У разі необхідності на час роботи в тимчасовій контрольній комісії 

депутат може тимчасово звільнятися від виконання своїх обов'язків за 

основним місцем праці з відповідною компенсацією, передбаченою 

законодавством за участь у роботі ради та її органах. 

 

Стаття 21. Припинення повноважень тимчасової контрольної 

комісії 

1. Тимчасова контрольна комісія у визначений радою термін подає раді 

звіт про виконану роботу, а також підготовлені нею проекти рішень ради та 

інші матеріали, які поширюються серед депутатів. 



2. Після обговорення результатів роботи тимчасової контрольної комісії 

в постійних комісіях ради та на пленарному засіданні рада приймає щодо цих 

результатів остаточне рішення або доручає комісії продовжити роботу і 

визначає для цього новий термін. 

3. Повноваження тимчасової контрольної комісії припиняються з 

прийняттям радою остаточного рішення щодо результатів роботи цієї комісії. 

 

РОЗДІЛ III. СЕСІЇ РАДИ 

 

ІІІ. 1. Загальні положення 

 

Стаття 22. Форми роботи ради 

1. Рада проводить свою роботу сесійно. Сесія ради складається з 

пленарних засідань ради, а також засідань постійних комісій ради. У разі 

необхідності сесії ради можуть складатися з двох та більше пленарних 

засідань. 

2. Постійна комісія або робоча група ради може проводити своє 

засідання у перервах пленарного засідання ради у тих випадках, коли питання 

визнано невідкладним, чи за дорученням ради. 

 

Стаття 23. Порядок скликання першої сесії ради 

1. Перша сесія новообраної сільської ради скликається відповідною 

територіальною виборчою комісією не пізніш як через два тижні після 

реєстрації новообраних депутатів ради в кількості, яка забезпечує 

повноважність складу ради. Перше пленарне засідання першої сесії відкриває 

голова зазначеної територіальної виборчої комісії, який інформує раду про 

підсумки виборів депутатів, а також про підсумки виборів Тур’є-

Реметівського сільського голови. З моменту визнання повноважень депутатів 

ради нового скликання та новообраного Тур’є-Реметівського сільського 

голови він головує на пленарних засіданнях першої сесії ради нового 

скликання.  

2. У разі якщо на час проведення першої сесії Тур’є-Реметівський  

сільський голова не обраний, про що на сесії ради інформує голова 

територіальної виборчої комісії, рада обирає тимчасову президію з числа 

депутатів ради в кількості трьох - п'яти осіб. Члени тимчасової президії 

почергово головують на пленарних засіданнях ради до обрання секретаря 

ради. З часу обрання секретаря ради він головує на пленарних засіданнях 

ради.  

 

Стаття 24. Порядок денний першої сесії ради 

1. До порядку денного першої сесії ради мають бути включені такі 

питання:  

- інформація голови територіальної виборчої комісії про підсумки 

виборів депутатів ради та Тур’є-Реметівського сільського голови; 

- про обрання секретаря ради; 



2. Рада до утворення постійних депутатських комісій проводить 

засідання з таким порядком денним:  

- обрання лічильної комісії; 

- обрання секретаріату сесії; 

- інформація підготовчої депутатської групи, відповіді на запитання; 

- обговорення і визначення переліку, кількісного складу і функцій 

постійних комісій ради; 

- утворення постійних комісій ради та затвердження їх складу; 

- обрання голів постійних комісій ради. 

Згадана вище частина порядку денного першої сесії ради нового 

скликання не потребує обговорення. Підготовча депутатська група може 

включати до порядку денного сесії інші питання, які потребують 

обговорення і затвердження. 

 

ІІІ. 2. Скликання, відкриття і закриття сесії 

 

Стаття 25. Скликання сесії ради 

1. Сесії ради, окрім першої, скликаються Тур’є-Реметівським сільським 

головою.  

2. Сесія ради скликається в міру необхідності, але не менше одного разу 

на квартал, а з питань відведення земельних ділянок та надання документів 

дозвільного характеру у сфері господарської діяльності - не рідше ніж один 

раз на місяць.  

3. У разі немотивованої відмови Тур’є-Реметівського сільського голови 

або неможливості його скликати сесію ради вона скликається секретарем 

ради.  

4. У цих випадках сесія ради скликається:  

1) якщо сесія не скликається Тур’є-Реметівським сільським головою у 

строки, передбачені Законом України «Про місцеве самоврядування в 

Україні»;  

2) якщо Тур’є-Реметівський сільський голова без поважних причин не 

скликав сесію у двотижневий строк після настання умов, передбачених 

частиною 7 статті 46 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні».  

5. Сесія ради повинна бути також скликана за пропозицією не менш як 

однієї третини депутатів від загального складу ради, виконавчого комітету 

ради.  

6. У разі якщо Тур’є-Реметівський сільський голова або секретар ради у 

двотижневий строк не скликають сесію на вимогу суб'єктів, зазначених у 

частині 5 цієї статті Регламенту або у разі якщо такі посади є вакантними, 

сесія може бути скликана депутатами ради, які становлять не менш як одну 

третину складу ради, або постійною комісією ради. У такому випадку 

головуючий на засіданні обирається рішенням ради. 



7. Рішення про скликання чергової сесії ради доводиться до відома 

депутатів і населення не пізніш як за 10 днів до сесії, а у виняткових 

випадках - не пізніш як за день до сесії із зазначенням часу скликання, місця 

проведення та питань, які передбачається внести на розгляд ради4.  

8. Інформація про скликання сесії ради публікується в газеті "Народне 

слово", оприлюднюється на офіційному веб-сайті ради, у разі відсутності 

офіційного сайту ради (його технічної несправності), дана інформація 

розміщується шляхом оприлюднення її на дошку оголошень Тур’є-

Реметівської сільської ради у строки визначені законодавством. 

9. Матеріали сесії видаються депутатам при їх реєстрації. 

10. Сесія ради є повноважною, якщо в її пленарному засіданні бере 

участь більше половини депутатів від загального складу ради.  

 

Стаття 26. Відкриття та закриття сесії ради 

1. Відкриття сесії ради оголошується головуючим на початку першого 

пленарного засідання. 

2. Відкриваючи сесію, головуючий повідомляє номери сесії, скликання 

ради та оголошує підставу її скликання відповідно до цього Регламенту. 

3. Перед закриттям пленарного засідання головуючий на засіданні 

уточнює час проведення наступного засідання ради. Питання, не розглянуті 

на поточному пленарному засіданні, підлягають розгляду на наступному 

пленарному засіданні у визначеній послідовності. 

4. Закриття сесії оголошується головуючим на пленарному засіданні 

після розгляду всіх питань порядку денного.  

5. Сесія не може бути закритою, якщо рада не визначилась щодо всіх 

питань порядку денного. 

6. Під час відкриття сесії та після її закриття виконується Державний 

Гімн України. 

 

ІІІ. 3. Робочі органи сесії ради5 

 

Стаття 27. Лічильна комісія 

1. Лічильною комісією є робочий орган сесії ради, що створюється для 

підрахунку голосів депутатів під час голосування. 

2. Лічильні комісії формуються не менше як з трьох депутатів. 

3. Лічильні комісії обираються радою процедурним рішенням за 

пропозицією головуючого. Лічильна комісія не може складатися тільки з 

членів однієї депутатської групи чи фракції. Підрахунок голосів під час 

обрання першої лічильної комісії здійснює головуючий. 

                                                
4Обов’язково необхідно визначити спосіб оприлюднення інформації про проведення сесії та питань, винесених на її 

розгляд. У ч. 8 цієї статті Регламенту ми наводимо приклад визначення джерел оприлюднення. Однак ви можете 

визначити інші. Наприклад – дошки оголошень на території громади чи тільки Ради. 
5Великим громадам із чисельним депутатським корпусом доцільно розглянути можливість створення 
додаткового робочого органу – Погоджувальної ради. Рада сприяє узгодженню позицій депутатів (груп, фракцій) 

та/або постійних депутатських комісій  у разі виникнення спірних питань. 



4. Лічильна комісія обирає зі свого складу голову. Засідання лічильної 

комісії проводяться гласно і відкрито. 

5. У роботі лічильної комісії не можуть брати участі депутати, 

кандидатури яких включені до бюлетенів для таємного голосування. 

6. Рішення лічильної комісії приймається більшістю голосів членів 

комісії. 

 

ІІІ. 4. Порядок денний сесії 

 

Стаття 28. Формування проекту порядку денного сесії ради 

1. Проєкт порядку денного сесії ради, не пізніш як за два тижні до дати 

початку сесії ради, формує Тур’є-Реметівський сільський голова на основі: 

1) плану роботи ради; 

2) пропозицій секретаря ради; 

3) пропозицій депутатів ради; 

4) пропозицій постійних та інших комісій ради; 

5) пропозицій, поданих громадою в порядку місцевої ініціативи; 

6) пропозицій виконавчого комітету; 

7) пропозицій старост. 

8) пропозицій членів територіальної громади, поданих у порядку 

місцевої ініціативи або електронної петиції 

2. Не рідше одного разу у квартал до порядку денного вносяться питання 

про заслуховування інформації: 

1) про роботу виконавчого комітету; 

2) про виконання бюджету та рух коштів у позабюджетних фондах; 

3) про роботу постійних комісій та про виконання рішень ради. 

3. Пропозиція щодо кожного питання, яке пропонується включити до 

проекту порядку денного сесії, подається з проектом рішення, яке 

пропонується прийняти за цією пропозицією, підготовленим згідно з 

вимогами цього Регламенту. 

 

Стаття 29. Затвердження порядку денного 

1. Проєкт порядку денного підлягає затвердженню на початку першого 

пленарного засідання сесії ради для чого головуючий оголошує розгляд 

питання «Про порядок денний сесії ради» в такій послідовності: 

1) внесення та обговорення пропозицій про можливість включення до 

проекту порядку денного додаткових питань, якщо вони підготовлені 

відповідно до вимог цього Регламенту; 

2) голосування проєкту порядку денного за основу; 

3) вилучення окремих питань з розгляду – більшістю присутніх на 

засіданні; 

4) включення додаткових питань до розгляду, якщо вони підготовлені 

відповідно до вимог цього Регламенту; 

5) затвердження порядку денного в цілому. 



2. Пропозиції щодо порядку денного, подані в порядку місцевої 

ініціативи або електронної петиції, вважаються включеними в порядок 

денний без голосування і не можуть бути вилученими з порядку денного 

голосуванням депутатів. 

 

ІІІ. 5. Підготовка питань на розгляд сесії 

 

Стаття 30. Попередній розгляд проєкту рішення 

1. Включенню питання до проєкту порядку денного та його винесенню 

на розгляд пленарного засідання ради передує попередній розгляд цього 

проєкту в постійних комісіях ради, до сфери повноважень яких належать ці 

питання (якщо рішення не процедурне). Питання, які не були попередньо 

розглянуті відповідними постійними комісіями ради до порядку денного не 

включаються та не розглядаються на сесії. 

2. Під час прийняття невідкладних рішень на вимогу Тур’є-

Реметівського сільського голови за погодженням не менше половини 

зареєстрованих на засіданні депутатів засідання відповідної комісії з 

розгляду внесеного до порядку денного питання може бути проведене під час 

пленарного засідання. 

3. Підготовку питань на розгляд сесії ради організовує секретар ради. 

 

Стаття 31. Вимоги до проєкту рішення ради 

1. Проект рішення, що планується винести на розгляд ради, подається 

секретарю ради у друкованій та електронній формі (у текстовому форматі). 

2. До проєкту рішення додається пояснювальна записка, в якій 

вказується: 

1) потреба і мета прийняття рішення; 

2) прогнозовані суспільні, економічні, фінансові та правові наслідки 

прийняття рішення; 

3) прогноз щодо можливого зменшення надходжень або збільшення 

видатків місцевого бюджету внаслідок прийняття або неприйняття 

відповідного рішення; 

4) результати громадського обговорення чи громадських слухань з 

цього питання, якщо це передбачено законодавством або рішенням ради для 

розгляду відповідного питання; 

5) інформація про погодження проекту необхідними виконавцями чи 

службами відповідно до їх повноважень; 

6) інформація про проведення процедур передбачених для прийняття 

регуляторних актів; 

7) інша інформація, яка на думку розробника проєкту є важливою для 

прийняття рішення. 

3. Друкований примірник проєкту повинен мати такі реквізити: у 

правому верхньому куті на бланку рішення сільської ради – помітку 

«Проєкт» і прізвища авторів, нижче ліворуч – назву рішення; ще нижче – 

текст проєкту рішення. 



4. Текст проєкту рішення має складатися з таких частин: 

1) мотивувальної, в якій містяться посилання на закон, інший акт або 

обставини, якими викликана необхідність прийняття цього рішення; 

2) резолютивної, в якій конкретно і чітко формулюється текст рішення, у 

т.ч. особи, відповідальні за реалізацію даного рішення;  

3) заключної, в якій вказані посадова особа або постійна комісія ради, на 

яких покладається контроль за виконанням рішення. 

5. До проєкту рішення додаються передбачені текстом додатки. 

 

Стаття 32. Узгодження проєкту рішення 

1. Секретар ради розглядає поданий проєкт, реєструє його у книзі 

реєстрації проєктів рішень ради та визначає перелік комісій ради та 

відповідних структурних підрозділів виконавчого органу, які мають 

попередньо розглянути чи завізувати проєкт. 

2. Після реєстрації проєкт рішення разом із переліком комісій ради та 

структурних підрозділів виконавчого органу, які мають розглянути або 

завізувати проєкт, передається до цих виконавців в порядку, встановленому 

для служби діловодства ради. 

3. В окремих випадках секретар ради може передати зареєстрований 

проєкт з переліком необхідних для розгляду та візування виконавців 

ініціатору його внесення. 

4. Секретар передає підготовлений проєкт рішення ради для включення 

до проєкту порядку денного за наявності віз уповноважених представників 

відповідних комісій ради та відповідальних посадових осіб ради (її 

виконавчих органів). 

5. Погодження проєкту рішення із відповідними особами ради 

здійснюється шляхом проставлення віз: 

- автора (рів) проєкту; 

- керівників виконавчого органу (органів) ради, до компетенції яких 

належить дане питання, чи визначених секретарем ради інших осіб, до 

компетенції яких належить дане питання; 

- керівника юридичного відділу (юриста ради); 

- секретаря ради; 

- голів відповідних постійних комісій. 

6. Візи проставляються на зворотній стороні першого примірника 

останнього аркуша проєкту рішення і розміщуються таким чином: ліворуч – 

назва посади, праворуч – підпис і розшифрування підпису, знизу під 

розшифруванням підпису – дата візування. Під візами у нижньому лівому 

кутку проставляються прізвище та службовий телефон особи. 

7. У разі наявності у того, хто візує, зауважень і пропозицій, їх 

викладають на окремому аркуші, який зберігається разом з оригіналом 

рішення. 

8. Друкування та розмноження проєктів рішень  та інших матеріалів 

сесії проводиться з примірника, підготовленого відповідно до вимог 

Регламенту. 



9. Секретар ради відповідає за забезпечення депутатів необхідною 

кількістю копій проєктів рішень до початку відповідного пленарного 

засідання. 

10. Висновки і рекомендації комісій щодо проєкту рішення подаються у 

письмовій формі. Обговорення кожного проєкту рішення у постійних 

комісіях має бути завершене до початку пленарного засідання, на розгляд 

якого винесене відповідне питання. 

11. Узагальнення зауважень і пропозицій до проєкту рішення, 

вироблення остаточного його варіанта покладається на ініціаторів проєкту і 

можуть бути додатково розглянуті на спільних засіданнях постійних комісій 

ради. Поправки до проєктів рішень зводять у порівняльну таблицю для 

розгляду на пленарному засіданні. 

 

ІІІ. 6. Пленарні засідання 

 

Стаття 33. Розклад пленарних засідань сесії ради 

1. Сесія ради розпочинається з пленарного засідання у визначений в 

рішенні про проведення сесії час. 

2. Пленарні засідання відбуваються з 14 до 18 години. 

3. Після кожних двох годин роботи оголошується перерва на 15 хвилин. 

4. Одноразово може бути прийняте процедурне рішення про інший 

розпорядок роботи на день. 

5. Наприкінці засідання відводиться до 30 хвилин для проведення 

обговорення питань (в тому числі і заздалегідь означених), які можуть бути 

не пов'язані з питаннями порядку денного сесії в розділі «Різне».  

 

Стаття 34. Встановлення повноважності  (кворуму) засідання 

1. Пленарне засідання є повноважним за умови участі у ньому більше 

половини від загального складу ради. 

2. Участь депутатів визначається за їх підписами при реєстрації, яка 

проводиться перед початком засідання. Дані щодо реєстрації оголошуються 

головуючим на початку засідання. 

3. У разі відсутності необхідної кількості депутатів головуючий може 

перенести початок пленарного засідання на годину для виклику відсутніх 

депутатів або переносить проведення засідання на інший, встановлений ним 

день, але не більше, ніж на два тижні. 

 

ІІІ. 7. Ведення пленарних засідань 

 

Стаття 35. Головуючий на пленарному засіданні ради 

1. Відкриває, веде і закриває пленарні засідання ради голова громади, 

окрім випадків визначених у Законі України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». 

2. У разі відсутності голови громади або немотивованої відмови голови 

громади скликати сесію, її скликає та веде секретар ради. 



3. У разі вакантності посад голови громади та секретаря ради або 

немотивованої відмови голови громади та секретаря ради скликати сесію 

протягом двох тижнів, сесія повинна бути скликана за пропозицією не менш 

як однієї третини депутатів від загального складу відповідної ради, 

виконавчого комітету, постійної комісії. В цьому випадку за дорученням 

групи депутатів, з ініціативи якої скликана сесія, її відкриває один з 

депутатів, що входить до її складу, а веде за рішенням ради – один з 

депутатів цієї ради. 

3. На час доповіді, співдоповіді або виступу головуючого у дебатах на 

засіданні, а також під час розгляду питання персонально щодо головуючого 

на засіданні, ведення засідання доручається секретарю ради, а в разі його 

відсутності чи за обставин, що не дозволяють йому проводити засідання, – 

іншому депутату. 

 

Стаття 36. Повноваження головуючого 

1. Головуючий на засіданні ради: 

1) відкриває та веде засідання, оголошує перерви та закриває засідання; 

2) під час розгляду питань порядку денного виносить на обговорення 

проєкти рішень ради, оголошує їх повну назву, ініціаторів внесення та 

наявність віз (погоджень); 

3) інформує про матеріали, що надійшли на адресу ради; 

4) організовує розгляд питань; 

5) повідомляє списки осіб, які записалися для виступу; 

6) надає слово для доповіді (співдоповіді), виступу, оголошує 

наступного промовця; 

7) створює рівні можливості депутатам для участі в обговоренні питань; 

8) ставить питання на голосування, оголошує його результати; 

9) забезпечує дотримання цього Регламенту всіма присутніми на 

засіданні; 

10) робить офіційні повідомлення, а також ті, які вважає за необхідне 

оголосити; 

11) вживає заходів до підтримання порядку на засіданні; 

12) має право виправляти фактологічні помилки, допущені у виступах на 

пленарному засіданні; 

13) здійснює інші повноваження, що випливають з цього Регламенту. 

2. Під час засідання ради головуючий на засіданні не коментує і не дає 

оцінок щодо промовців та їх виступів, за винятком випадків, зазначених в 

цьому Регламенті. 

3. Головуючий на засіданні може доручити іншим особам зачитувати 

письмові документи, пропозиції щодо обговорюваного питання. 

4. З питань, підготовлених відповідною комісією ради, документи, 

пропозиції від комісії зачитує визначений комісією доповідач. 

 

Стаття 37. Депутатський запит 

1.  Депутатський запит – це заявлена попередньо або на пленарному 



засіданні ради та підтримана радою вимога депутата до посадових осіб ради  

і її органів, Тур’є-Реметівського сільського  голови,  керівників  підприємств,  

установ і організацій незалежно від форми  власності,  які  розташовані  або  

зареєстровані  на відповідній території, з питань, які віднесені до відання 

ради.  

2. Депутатський запит вноситься депутатом або групою депутатів у 

письмовій або усній формі напередодні або безпосередньо перед пленарним 

засіданням ради. Запит не підлягає  включенню  до порядку денного 

пленарного засідання ради. 

3. Депутатський запит оголошується на пленарному засіданні і повинен 

містити коротку характеристику фактичного стану справи, що є предметом 

запиту, також проблеми, що виникає з цього стану та суть вимоги щодо дій 

особи, до якої звернено запит.  

4. Секретар ради забезпечує доведення тексту підтриманого радою 

депутатського запиту до відповідного органу або посадової особи, до яких 

його скеровано. 

6. Якщо запит оголошено на пленарному засіданні, на якому присутня 

особа, до якої звернено запит, вона може дати обґрунтовану відповідь на 

цьому ж засіданні. Якщо депутат чи рада не задоволені усною відповіддю 

особи на запит, відповідь готується відповідно до частини 7 цієї статті 

Регламенту. 

7. Орган або посадова особа, до яких адресований запит, зобов'язані у 

місячний, якщо радою не встановлено інший, строк дати письмову відповідь 

на нього. 

 

Стаття 38. Депутатське запитання 

1. Депутатське запитання – це засіб одержання депутатом інформації або 

роз'яснення з тієї чи іншої проблеми. 

2. Запитання до керівних осіб ради, її виконавчих органів можуть бути 

поставлені депутатом усно під час його виступу на сесії ради або подані 

письмово через секретаря ради. 

3. Відповідь на депутатське запитання може бути оголошена на 

пленарному засіданні ради або дана депутатові особисто. 

4. Запитання не включається до порядку денного сесії, не обговорюється 

і рішення щодо нього не приймається. 

 

Стаття 39. Питання процедурного характеру 

1. Рада розглядає питання процедурного характеру. Процедурними 

вважаються питання, що стосуються визначення способу розгляду питань на 

пленарному засіданні ради, а також зазначені як такі в Регламенті.  

2. Процедурні питання не потребують обговорення. Якщо виникає 

сумнів, чи є запропоноване для розгляду питання процедурним, рішення про 

це без обговорення приймається радою більшістю голосів депутатів ради від 

загального складу ради. 

3. Рішення ради з процедурних питань приймаються більшістю голосів 



депутатів ради, зареєстрованих на пленарному засіданні ради. 

4. Для організації ходу пленарного засідання головуючий на засіданні 

має право ставити запитання і в першочерговому порядку вносити пропозиції 

з процедурних питань щодо ходу засідання; якщо з цих питань висуваються 

альтернативні пропозиції, його пропозиції ставляться на голосування 

першими. 

5. Перед розглядом питання головуючий зобов'язаний з’ясувати, чи не 

має у депутатів пропозицій щодо процедури його розгляду, а саме: 

додаткових доповідей, повідомлень щодо цього питання. 

 

Стаття 40. Оголошення початку розгляду питання порядку денного 

1. Перехід до розгляду чергового питання порядку денного 

оголошується головуючим на засіданні. 

2. Головуючий оголошує номер питання, що розглядається відповідно до 

порядку денного, повідомляє про назви і редакції проєктів документів (в 

тому числі й альтернативних), які підлягають розгляду, та про прогнозований 

порядок розгляду питання відповідно до цього Регламенту. 

3. Головуючий може запропонувати об'єднати обговорення кількох 

пов'язаних між собою питань порядку денного засідання. Якщо з цього 

приводу виникають заперечення депутатів, відповідне процедурне рішення 

приймається радою без обговорення більшістю голосів від присутніх на 

засіданні. 

4. Перед розглядом питання порядку денного головуючий може робити 

повідомлення раді, які вважає доцільними; у термінових випадках такі 

повідомлення він може робити і в ході засідання, але не перериваючи висту-

пу промовця або процедуру голосування (за звичайних обставин). Такі 

повідомлення головуючий на засіданні може робити і тоді, коли пленарне 

засідання не можна відкрити через відсутність кворуму. 

5. Після оголошення питання до розгляду головуючий надає слово 

доповідачеві з цього питання. 

 

ІІІ. 8. Порядок надання слова 

 

Стаття 41. Регламент розгляду питання 

1. Розгляд питання порядку денного включає: доповідь, співдоповідь, 

запитання та відповіді доповідачеві, обговорення та заключне слово 

доповідача. 

2. Для доповіді надається час тривалістю до 10 хвилин, співдоповіді – до 

7 хвилин, постановку запитання – до 1 хвилини, відповіді на запитання – до 1 

хвилин, час на запитання та відповіді доповідачеві – до 10 хвилин і 

заключного слова – до 3 хвилин. 

3. Для виступів в обговоренні надається час до 5 хвилин; для повторних 

виступів у обговоренні, для виступів за процедурою скороченого 

обговорення, а також для виступів щодо постатейного голосування проектів 

рішень, для заяв, внесення запитів, резолюцій, виступів у «різному» – до 3 



хвилини; для виступів щодо кандидатур, процедури та з мотивів 

голосування, пояснень, зауважень, запитань, пропозицій, повідомлень і 

довідок, внесення поправок – до 2 хвилини. 

4. Головуючий може надати промовцю триваліший час, якщо ніхто з 

присутніх депутатів не заперечує. У разі наявності заперечень триваліший 

час може надаватися за прийнятим без обговорення процедурним рішенням. 

5. Якщо виступ промовця був перерваний, наданий для виступу час 

продовжується на відповідний термін. 

6. Розгляд питання порядку денного не може перериватися розглядом 

інших питань порядку денного: якщо таке відбувається, то розгляд 

перерваного питання починається спочатку. 

 

Стаття 42. Надання слова 

1. Заява про надання слова на пленарному засіданні з будь-якого 

питання порядку денного подається головуючому після оголошення початку 

розгляду питання. 

2. Після доповіді та співдоповіді з обговорюваного питання головуючий 

оголошує список осіб, які записалися на виступ з питання, що розглядається. 

3. Головуючий надає слово для виступу за зверненням депутата, 

підтвердженим підняттям руки. 

4. Депутат (крім голови громади, секретаря ради, голів постійних 

комісій ради, представників фракції та доповідача) може виступити на 

засіданні ради з одного й того ж питання чи пропозиції, які будуть ставитися 

на голосування, тільки один раз, не рахуючи внесення поправок у ході 

засідання. Повторно слово депутату може надаватися тільки в разі 

необхідності процедурним рішення ради, прийнятим без обговорення. 

5. Позачергово, але не перериваючи промовця, головуючий на засіданні 

надає слово для довідки, відповіді на запитання, роз'яснень та щодо: 

1) порядку ведення засідання ради; 

2) поставлення відкладеного питання; 

3) поставлення питання про неприйнятність; 

4) внесення поправки або заперечення щодо неї. 

6. Окремі репліки чи виступи депутатів з місця, зроблені без надання 

слова головуючим, є неприпустимими, до уваги не беруться та до протоколу і 

стенограми засідань не вносяться. 

7. Депутату, який не зареєструвався, слово для будь-яких виступів, крім 

заяви, не надається. 

8. Головуючий надає слово старості поселення (округу), щодо якого 

розглядається рішення, якщо при підготовці проекту такого рішення не було 

досягнуто його попереднього схвалення старостою. 

 

Стаття 43. Гарантоване право виступу 

1. Кожна із фракцій (груп), постійних комісій а також кожний староста 

має гарантоване право на постановку запитання доповідачу, а також на 



виступ одного свого представника (для старост – особистого виступу) з 

питання порядку денного чи пропозиції, які мають ставитися на голосування. 

2. Гарантоване право виступу належить депутату, автору (співавтору) 

проєкту рішення чи поправки, яка голосується, на його прохання. 

3. Гарантоване право виступу належить депутату, обраному у 

відповідному населеному пункті, якого стосується проєкт рішення, що 

розглядається, зокрема: з питань розробки містобудівної документації, 

надання дозволів на будівництво, відведення земель в межах цього 

населеного пункту тощо. 

4. Головуючий надає слово для виступу з обговорюваного питання: 

1) голові бюджетної комісії ради та керівнику фінансового відділу – з 

питань, що стосуються можливих змін надходжень чи видатків бюджету 

громади; 

2) особам, запрошеним на засідання для розгляду конкретного питання, 

якщо щодо цього є процедурне рішення ради. 

5. Гарантоване право на доповідь та заключне слово належить 

представникові ініціативної групи від якої було внесене на розгляд питання в 

порядку місцевої ініціативи. 

 

Стаття 44. Відмова від виступу 

1. Депутат у будь-який момент може відмовитися від свого виступу, 

передати своє право на виступ іншому депутатові або помінятися з ним 

чергою, повідомивши про це головуючого. 

2. У разі відсутності депутата у момент надання йому слова вважається, 

що він відмовився від слова, якщо він не передав свого права на виступ 

іншому депутату. 

 

Стаття 45. Вимоги до виступу 

1. Доповіді та співдоповіді виголошують з трибуни. 

2. В разі, якщо головуючий на засіданні не представив промовця під час 

надання йому слова, промовець представляється на початку виступу, а у разі 

виступу від депутатської групи та фракції чи комісії ради – зазначає і їх 

назву. 

3. Промовець повинен виступати тільки з того питання, з якого йому 

надано слово. 

4. Доповідь, співдоповідь мають містити інформацію про суть проблеми, 

що розв'язується рішенням, яке обговорюється, зміст самого рішення та 

можливі позитивні та негативні наслідки від його ухвалення. 

5. Пропозиції щодо питання, яке розглядається або до проєкту рішення, 

яке голосується, мають бути чітко сформульованими і містити визначену 

позицію промовця щодо цього питання. 

6. Запитання доповідачам і співдоповідачам ставляться письмово або 

усно. Запитання формулюються коротко і чітко. Головуючий на засіданні 

оголошує письмові запитання та надає слово для одного запитання депутатам 

почергово на засадах рівності. Депутат, який поставив запитання, може 



уточнити та доповнити його. Тим, хто виступає в обговоренні, запитання не 

ставляться, за винятком уточнюючих запитань від головуючого на засіданні. 

7. Якщо депутат вважає, що доповідач або головуючий на засіданні 

неправильно тлумачать його слова або дії, він може у письмовій формі 

звернутися до головуючого з проханням надати йому слово для пояснень чи 

зауважень. Слово надається одразу після звернення. 

 

Стаття 46. Закінчення обговорення 

1. Після закінчення обговорення головуючий повідомляє депутатів про 

перехід до голосування. 

2. З цього моменту слово може надаватися тільки з процедурних питань, 

способу чи порядку голосування й тільки до моменту оголошення 

головуючим голосування. 

 

ІІІ. 9. Розгляд питань порядку денного 

 

Стаття 47. Загальний порядок розгляду питань порядку денного 

1. Питання затвердженого порядку денного сесії ради, як правило, 

розглядаються у тій черговості, у якій вони були затверджені. 

2. В окремих випадках черговість розгляду питань може бути змінено за 

рішенням ради, прийнятим більшістю голосів від складу ради після 

обговорення за скороченою процедурою. 

3. При цьому заслуховується виступ ініціатора такої пропозиції з її 

обґрунтуванням, опонентів пропозиції, а також заслуховується виступ з 

цього питання голови або секретаря ради і представника відповідної комісії. 

4. Питання порядку денного, які попередньо не розглянуто відповідною 

постійною чи іншою комісією у виняткових випадках можуть бути включені 

до порядку денного шляхом прийняття відповідного рішення. Перед 

розглядом такого питання по суті робиться перерва для розгляду цього 

питання відповідними комісіями.  

5. Для внесення до порядку денного сесії питань про відміну рішення 

ради, прийнятого раніше, внесення доповнень та поправок до нього, 

необхідна більшість голосів депутатів від загального складу ради. 

        6. Детальний порядок розгляду питань порядку денного встановлено в 

розділі ІІІ. 9 цього Регламенту. 

 

Стаття 48. Скорочена процедура розгляду питань порядку денного  

1. Рішення щодо поправок, а також з процедурних питань та інших 

прямо зазначених у Регламенті питань приймаються радою після 

скороченого обговорення, яке включає: 

1) виступи ініціаторів з внесенням та обґрунтуванням пропозицій; 

2) виступ голови або представника профілюючої комісії, якщо 

приймається рішення щодо питання, яке готувала ця комісія; 

3) виступи депутатів на підтримку та проти прийняття пропозиції; 



4) уточнення та оголошення головуючим на засіданні пропозицій, які 

надійшли і будуть ставитися на голосування; 

5) виступи з мотивів голосування по одному представнику від кожної 

зареєстрованої фракції. 

2. При застосуванні процедури скороченого обговорення головуючий на 

засіданні надає слово за усним або письмовим зверненням депутатів. 

 

Стаття 49. Пропозиції, що можуть вноситися в ході обговорення 

1. У ході обговорення питання на засіданні ради можуть вноситися: 

1) пропозиції щодо порядку ведення засідання та організації розгляду 

питання; 

2) питання про неприйнятність та відкладені питання; 

3) пропозиції щодо обговорюваного питання, які є наслідком розгляду 

цього питання на поточному пленарному засіданні, та поправки до них; 

4) пропозиції і поправки комісії, що визначена головною з цього 

питання; 

5) пропозиції і поправки, внесені депутатськими фракціями та групами; 

6) інші питання, пропозиції, поправки, можливість внесення яких на 

засіданні ради встановлена Регламентом. 

 

Стаття 50. Перерва перед голосуванням 

1. Після обговорення питання порядку денного до початку голосування 

голова комісії чи керівник фракції може внести мотивовану пропозицію про 

перерву у засіданні для узгодження позицій щодо голосування. 

2. Така пропозиція ставиться на голосування без обговорення і 

вважається схваленою за підтримки третини депутатів, зареєстрованих на 

засіданні. 

3. Тривалість перерви визначається головуючим в межах від 15 до 30 

хвилин. 

 

Стаття 51. Рішення про неприйнятність питання до розгляду 

1. У ході обговорення питань депутати, голова громади чи представник 

виконавчого комітету ради у будь-який час можуть порушити питання про  

неприйнятність проєкту рішення з цього питання за таких підстав: 

1) їх невідповідності Конституції України, чинним законам або 

попереднім рішенням ради;  

2)  їх прийняття не входить до компетенції ради. 

2. У разі порушення кількох питань про неприйнятність, їх обговорення 

здійснюється одночасно і на голосування вони ставляться в порядку їх 

надходження. 

3. Рішення про неприйнятність приймається більшістю від загального 

складу ради. 



 

Стаття 52. Відкладення розгляду питання 

1. До і під час обговорення питання порядку денного депутати можуть 

запропонувати відкласти це питання, а саме – перенести його розгляд чи 

прийняття остаточного рішення щодо нього до настання певних обставин чи 

здійснення певних дій. 

2. Рішення щодо відкладених питань приймаються більшістю голосів від 

загального складу ради, за винятком випадків, визначених Регламентом. 

 

Стаття 53. Розгляд пропозицій про неприйнятність та про 

відкладення питання 

1. Розгляд і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо 

відкладеного питання здійснюються одразу після їх внесення та обговорення 

за скороченою процедурою. 

2. Обговорення і прийняття рішення про неприйнятність чи щодо 

відкладеного питання відбувається до голосування по проєкту рішення, їх 

відносно якого ці питання внесено. 

3. У разі внесення кількох відкладених питань вони обговорюються 

одночасно. 

 

ІІІ. 10. Порядок голосування пропозицій 

 

Стаття 54. Загальні вимоги до голосування пропозицій 

1. На голосування ставляться всі пропозиції і поправки, що надійшли у 

письмовому вигляді і не були відкликані. 

2. Якщо окрема думка депутата містить пропозиції щодо 

обговорюваного питання, головуючий на засіданні оголошує ці пропозиції і 

ставить їх на голосування також. 

3. Головуючий на засіданні може відмовити ініціатору пропозиції чи 

поправки поставити на голосування запропонований ним текст, якщо його 

сформульовано нечітко або він не стосується обговорюваного питання, або 

суперечить раніше прийнятим рішенням, або повторює по суті відхилений 

радою текст. Процедурне рішення з цього приводу може прийматися радою 

без обговорення. 

4. Відхилені радою пропозиції і поправки щодо вже прийнятого тексту 

при повторному їх внесенні (в ході розгляду того ж питання порядку 

денного) на голосування не ставляться, крім випадку, коли після скасування 

рішення щодо прийнятого тексту його розгляд починається знову. 

 

Стаття 55. Голосування альтернативних пропозицій 

1. У разі, коли дві або більше пропозицій (проєктів рішення), щодо 

одного й того ж питання, виключають одна одну (альтернативні пропозиції), 

рада, якщо вона не прийме іншого рішення, проводить голосування 

пропозицій у порядку їх внесення і виявляє з них ту, яка є прийнятною для 

подальшого розгляду за її суттю. Результатом вибору однієї з таких 



пропозицій є відхилення інших, і решта на голосування не ставиться. Однією 

з альтернатив може бути прийняття проєкту рішення у першому читанні і 

відправлення проєкту на доопрацювання у комісіях ради. 

2. Якщо до пропозиції, визнаної голосуванням прийнятною для 

подальшого розгляду, не надійшло жодної поправки, вона вважається 

прийнятою в цілому; в інших випадках її подальше обговорення і 

голосування щодо неї здійснюються на загальних засадах без врахування 

голосування про її прийнятність для розгляду. 

 

Стаття 56. Голосування поправок 

1. Внесена до пропозиції поправка до рішення ставиться на голосування 

раніше, ніж сама пропозиція. Якщо внесена поправка має на меті відхилення 

пропозиції, то на голосування ставиться текст пропозиції. 

2. Поправка до поправки ставиться на голосування раніше, ніж основна 

поправка. У поправку до поправки зміни і доповнення шляхом голосування 

не вносяться, а подаються у вигляді окремої пропозиції. 

3. У разі внесення до пропозиції двох або більше поправок головуючий 

проводить голосування спочатку щодо поправки, яка найбільше змінює суть 

пропозиції, потім – щодо поправки, яка менше змінює суть пропозиції, після 

неї – щодо поправки-доповнення і так далі, доки всі поправки не будуть 

проголосовані. Якщо ж результатом прийняття однієї поправки буде 

відхилення іншої альтернативної поправки, остання на голосування не 

ставиться. 

4. Після голосування поправок до пропозиції на голосування в цілому 

ставиться пропозиція з внесеними до неї поправками. 

 

Стаття 57. Оголошення суті голосування 

1. Перед голосуванням, головуючий зачитує тексти пропозиції чи 

поправки, що будуть ставитися на голосування, при цьому називається 

ініціатор внесення тексту. 

2. Перед голосуванням кількох пропозицій або поправок, які 

виключають одна одну, головуючий на засіданні послідовно оголошує їх 

зміст і, якщо немає зауважень до їх змісту, проводить голосування щодо 

кожної поправки чи пропозиції окремо. 

3. Після голосування всіх поправок проєкт рішення голосується в 

цілому. 

4. Після закінчення голосування головуючий на засіданні оголошує його 

результати і прийняте рішення. 

 

ІІІ. 11. Прийняття рішень 

 

Стаття 58. Прийняття радою рішень 

1. На пленарних засіданнях рада може приймати у межах своєї 

компетенції та відповідно до вимог Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні» нормативні та інші акти у формі рішень. 



2. Рада може давати та ухвалювати на пленарних засідання:  

1) доручення – рішення ради, що стосується органу чи посадової особи 

ради, і містить зобов'язання або повноваження до одноразової дії; 

2) звернення – рішення ради, направлені до не підпорядкованих раді 

суб'єктів із закликом до певних дій та ініціатив; 

3) заяви – рішення ради, що містить позицію ради з певних питань; 

2. Рішення ради приймається після обговорення на її пленарному 

засіданні більшістю депутатів від загального складу ради, крім випадків 

голосування з процедурних питань, визначених цим Регламентом. При 

встановленні результатів голосування до загального складу сільської ради 

включається голос Тур’є-Реметівського сільського голови, якщо він бере 

участь у пленарному засіданні ради, і враховується його голос. 

3. Рішення ради приймається на її пленарному засіданні шляхом 

відкритого поіменного голосування депутатів, окрім випадків, визначених 

Законом України «Про місцеве самоврядування в Україні», в яких рішення 

приймається таємним голосуванням. 

4. Після оголошення головуючим на засіданні початку голосування 

ніхто не може переривати голосування. З початку процедури голосування і 

до оголошення його результатів слово нікому не надається. 

5. У разі порушення процедури голосування або виникнення перешкод 

під час його проведення негайно проводиться повторне голосування без 

обговорення. 

6. Якщо результат голосування викликає обґрунтовані сумніви, рада 

може прийняти процедурне рішення про переголосування. 

 

Стаття 59. Відкрите голосування 

1. Для прийняття рішень, з’ясування волевиявлення депутатів ради на 

пленарних засіданнях ради проводиться відкрите поіменне голосування. 

Відкрите голосування за допомогою електронної системи підрахунку голосів 

здійснюється у режимі фіксації волевиявлення депутатів. Якщо електронна 

система голосування відсутня у місці голосування або не працює, підрахунок 

голосів здійснюється лічильною комісією, утвореною у порядку, 

передбаченому цим Регламентом. 

2. Дані про результати поіменного голосування роздруковуються відразу 

після закриття пленарного засідання і надаються виконавчим апаратом ради 

уповноваженим представникам депутатських фракцій та груп, а також 

депутатам ради, за їх письмовим зверненням. 

3. Для забезпечення роботи електронної системи у режимі голосування, 

зазначеного у пункті 1 цієї статті, кожному депутату ради видається іменна 

картка для голосування з його прізвищем. Іменні картки для голосування 

зберігаються у депутатів ради до кінця скликання. 

4. У разі втрати іменної картки депутат ради звертається із заявою до 

голови ради щодо видачі йому дублікату іменної картки. Для забезпечення 

технічної можливості виготовлення дублікату іменної картки заява подається 

не пізніше як за 10 днів до початку сесії. 



5. За відсутності технічної можливості до початку сесії виготовити 

дублікат іменної картки депутата, він голосує підняттям руки, про що 

головуючий повідомляє на засіданні, та цей факт фіксується в протоколі 

пленарного засідання ради. 

 

Стаття 60. Загальні положення про таємне голосування  

1. Таємне голосування обов’язково проводиться у випадках, 

передбачених пунктами 1, 29 і 31 статті 43 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». 

2. Таємне голосування відбувається із застосуванням бюлетенів для 

таємного голосування. Бюлетені для таємного голосування виготовляє апарат  

ради за дорученням голови ради або іншої особи, яка скликала пленарне 

засідання ради. 

3. Протоколювання процедури таємного голосування та підрахунок 

голосів під час таємного голосування здійснює лічильна комісія.  

4. Протоколи лічильної комісії про виготовлення бюлетенів для 

голосування та результати таємного голосування за допомогою бюлетенів 

зберігаються разом із протоколом пленарного засідання ради. 

5. Таємне голосування має здійснюватися депутатом ради особисто, без 

стороннього втручання. Контроль з боку сторонніх осіб за волевиявленням 

депутата забороняється. 

 

Стаття 61. Вимоги до бюлетеня для таємного голосування 

1. Бюлетені для таємного голосування повинні бути однаковими за 

матеріалом виготовлення, кольором, розміром, змістом. У бюлетені для 

таємного голосування зазначається також мета голосування – обрання, 

призначення, затвердження, дострокове припинення повноважень тощо.  

2. Запитання, винесені для вирішення шляхом проведення таємного 

голосування, повинні бути сформульовані таким чином, щоб на них можна 

було дати чітку та однозначну відповідь (висловити чітку позицію з 

волевиявлення). Проти кожного питання, винесеного на таємне голосування, 

має бути розміщений графічний знак (трикутник, квадрат, коло тощо), за 

допомогою відмітки у якому депутат може чітко висловити своє 

волевиявлення. Якщо питання передбачає кілька варіантів відповідей («так», 

«ні», «утримався»), проти такого питання у бюлетені має бути розміщено 

кілька графічних символів із позначенням варіанту відповіді. Варіанти 

відповіді та графічні символи мають бути розміщені таким чином, аби 

унеможливити їх неоднозначне розуміння та уникнути плутанини щодо того, 

яку відповідь надає депутат, роблячи позначку рядом (навколо) відповідного 

символу (варіанту відповіді). 

3. Організація виготовлення бюлетенів для таємного голосування у 

кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради, покладається на 

апарат ради. Доручення про виготовлення бюлетенів для таємного 

голосування дає голова ради або інша особа, на вимогу якої скликане 

пленарне засідання ради. У випадку проведення першого засідання ради 



нового скликання бюлетені для голосування виготовляються апаратом ради 

за дорученням голови лічильної комісії одразу після обрання комісії для чого 

у пленарному засіданні оголошується перерва. 

4. Виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені для таємного 

голосування передаються представником апарату ради голові лічильної 

комісії одразу після її обрання. Лічильна комісія перевіряє, чи відповідають 

бюлетені для таємного голосування встановленій формі та чи виготовлені 

вони у кількості, що відповідає фактичній кількості депутатів ради. 

5. Якщо виготовлені до початку пленарного засідання бюлетені не 

відповідають вимогам, передбаченим чинним законодавством чи цим 

Регламентом, у засіданні ради оголошується перерва для виготовлення нових 

бюлетенів для таємного голосування за формою, встановленою лічильною 

комісією. Нові бюлетені виготовляються виконавчим апаратом ради під 

контролем уповноваженого представника (представників) лічильної комісії.  

6. Недійсними вважаються бюлетені: 

- невстановленого зразка; 

- в яких підтримано дві і більше кандидатур на одну посаду;  

- у яких голосуючим не зроблено жодної позначки; 

- в яких неможливо з'ясувати волевиявлення депутата ради; 

- до яких додатково вписані прізвища, не погоджені на пленарному 

засіданні.  

7. Якщо у скриньках для таємного голосування виявиться більше 

бюлетенів встановленого зразка, ніж їх видано згідно з реєстром про 

одержання бюлетенів, всі бюлетені для таємного голосування  вважаються 

недійсними і проводиться переголосування.        

 

Стаття 62. Процедура таємного голосування 

1. Час, місце і порядок проведення таємного голосування визначаються 

лічильною комісією, про що вона повідомляє депутатів ради. Лічильна 

комісія перед початком  голосування перевіряє наявність місць для таємного 

голосування, опечатує скриньки для таємного голосування та забезпечує всі 

необхідні умови для додержання таємності голосування. 

2. Бюлетені видаються безпосередньо біля місць для таємного 

голосування згідно Реєстру про одержання бюлетеня для таємного 

голосування. 

3. Кожному депутату ради після пред'явлення ним посвідчення та 

проставлення особистого підпису в Реєстрі про одержання бюлетеня для 

таємного голосування лічильна комісія видає один бюлетень для таємного 

голосування.  

4. Голосування проводиться у місці для таємного голосування і 

здійснюється проставленням у бюлетені позначки напроти прізвища 

кандидата, за якого депутат ради голосує (проставлення позначки навпроти 

відповіді «так», «ні» або «утримався» - якщо питання передбачає кілька 

варіантів відповіді). Заповнений бюлетень опускається в прозору скриньку, 

яка повинна знаходитися біля місця для таємного голосування. 



 

Стаття 63. Таємне голосування списком кандидатур6 

1. Рада може прийняти процедурне рішення про таємне голосування 

щодо кандидатур списком, якщо інше не встановлено законом.  

2. Кандидатури вносяться до бюлетенів в алфавітному порядку. 

3. Підрахунок голосів здійснюються щодо кожної кандидатури окремо. 

Обраними, призначеними чи затвердженими при голосуванні списком 

вважаються кандидати, які набрали найбільшу кількість голосів депутатів 

ради, при дотриманні умов Регламенту. 

4. Якщо кілька кандидатів набрали однакову кількість голосів, щодо цих 

кандидатів проводиться повторне голосування, якщо жоден з них не надасть 

заяву про самовідвід. 

 

Стаття 64. Підведення підсумків таємного голосування 

1. Підрахунок результатів таємного голосування здійснюється 

лічильною комісією відкрито. 

2. Результати таємного голосування лічильна комісія заносить до 

протоколу, який підписують всі її члени. У разі незгоди будь-кого з членів 

лічильної комісії з даними протоколу, він у письмовій формі викладає свою  

окрему думку, яка додається до протоколу і оголошується на пленарному 

засіданні ради. 

3. Про результати таємного голосування голова лічильної комісії або 

визначений комісією доповідач доповідає на пленарному засіданні ради, 

відповідає на запитання депутатів ради.  

 

 

 

Стаття 65. Наслідки порушення порядку таємного голосування 

1. У разі виявлення лічильною комісією порушення порядку 

голосування, результати голосування оголошуються лічильною комісією 

недійсними.  

2. Про порушення лічильна комісія доповідає раді. Якщо при визначенні 

результатів голосування порушено порядок визначення результатів 

голосування, за процедурним рішенням ради проводиться повторне 

голосування. 

 

Стаття 66. Підписання, зупинення та набуття чинності рішень ради 

1. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття 

підписується Тур’є-Реметівським сільським головою, а у випадках, 

визначених цим Регламентом, головуючим на засіданні ради. 

                                                
6Це необов’язкова норма. Тобто ви можете не передбачати можливість голосування списком. Відповідно, його 

тоді й неможливо буде провести. 



2. Рішення ради у п’ятиденний термін з моменту його прийняття може 

бути зупинено Тур’є-Реметівським сільським головою і внесено на 

повторний розгляд ради з обґрунтуванням зауважень. 

3. Рада зобов’язана у двотижневий строк повторно розглянути рішення. 

Якщо рада відхилила зауваження голови і підтвердила попереднє рішення 

двома третинами депутатів від загального складу ради, воно набирає 

чинності незалежно від підписання його головою громади і оприлюднюється. 

4. Якщо голова громади у двотижневий термін не скликав пленарного 

засідання ради чи не вніс зупиненого рішення на розгляд ради, воно набирає 

чинності незалежно від підписання його головою громади і оприлюднюється. 

5. У випадку, коли голова громади не підписує прийняті радою в межах 

її компетенції рішення, рада може поставити питання про незабезпечення 

головою громади наданих йому повноважень. 

6. Акти органів та посадових осіб місцевого самоврядування 

нормативно-правового характеру набирають чинності з дня їх офіційного 

оприлюднення, якщо органом чи посадовою особою не встановлено пізніший 

строк введення цих актів у дію. 

         7. Оприлюднення актів ради здійснюється шляхом: Інформація про 

скликання сесії ради публікується в газеті «Народне слово», оприлюдню-

ється на офіційному веб-сайті ради, у разі відсутності офіційного сайту ради 

(його технічної несправності), дана інформація розміщується шляхом 

оприлюднення її на дошку оголошень Тур’є-Реметівської сільської ради у 

строки визначені законодавством. 

 

ІІІ. 12. Спеціальні процедури прийняття рішень 

 

Стаття 67. Обрання голів постійних комісій 

1. Постійні комісії обираються радою на строк її повноважень у складі 

голови і членів комісії. Голови комісій можуть обиратися як окремим 

голосування, так і голосуванням в цілому за склад комісії та її голови, що 

визначається процедурним рішенням ради. 

2. Кандидатури для обрання голів постійних комісій ради висуваються 

головою громади та депутатами з урахуванням пропозицій депутатських 

фракцій пропорційно їх представництву та з урахуванням згоди кандидатів. 

3. У разі внесення головою узгодженого з депутатськими фракціями 

списку голів постійних комісій, за процедурним рішенням ради, голосування 

здійснюється за списком у цілому, при цьому обговорення кандидатур на 

пленарному засіданні не проводиться. 

4. Список кандидатів для обрання на посади голів постійних комісій 

ради повинен містити: 

1) прізвища, імена та по батькові кандидатів на посади голів відповідних 

комісій; 

2) дані про їх фракційну та партійну приналежність; 

3) назви фракцій, які висунули відповідних кандидатів. 



4. У разі коли голосування за списком голів постійних комісій не 

привело до їх обрання, голова громади вносить кандидатури на посади голів 

комісій, голосування по яким кандидатурах відбувається окремо. 

5. Кожному кандидату на посаду голови постійної комісії надається 

слово для виступу та відповідей на запитання. 

6. У разі вибуття голови постійної комісії із складу депутатів, голова 

громади  за поданням фракції, від якої висувався цей голова комісії, 

пропонує кандидатуру на цю посаду. В разі, якщо такий кандидат не 

обраний, пропозиції щодо кандидатів можуть вносити депутати та 

депутатські фракції. 

 

Стаття 68. Відкликання голови постійної комісії 

1. Голова постійної комісії може бути в будь-який час звільнений з 

посади за рішенням ради, прийнятим відкритим поіменним голосуванням. 

2. Пропозиції про звільнення з посади голови постійної комісії ради 

вносяться: 

1) головою громади; 

2) за рішенням відповідної постійної комісії ради, прийнятим на її 

засіданні (без врахування голосу самого голови постійної комісії); 

3) не менш як третиною депутатів від їх фактичної кількості. 

3. Якщо питання про відкликання порушено за рішенням постійної 

комісії, рада заслуховує доповідь з цього питання одного з членів комісії, 

визначеного нею. 

4. Голова постійної комісії доповідає про свою діяльність на цій посаді 

та організацію і стан справ з питань, віднесених до його відання, та 

відповідає на запитання депутатів. 

5. Рішення ради про відкликання голови постійної комісії має містити 

відомості про причини відкликання. 

6. Якщо рішення про відкликання з посади голови постійної комісії не 

прийнято, наступного разу подання про відкликання може виноситися на 

голосування не раніше наступної сесії. 

 

Стаття 69. Обрання членів виконавчого комітету ради 

1. Кількісний склад виконавчого комітету визначається відповідною 

радою. Персональний склад виконавчого комітету ради затверджується 

радою за пропозицією голови громади за винятком кандидатур осіб, які 

обіймають посади секретаря ради та старост, які входять до складу 

виконавчого комітету за посадою.  

2. Внесені на розгляд ради кандидатури членів виконавчого комітету 

обговорюються в постійних комісіях, депутатських фракціях та групах, які 

готують щодо кандидатур мотивовані висновки і у разі потреби роблять 

доповіді на пленарних засіданнях. 

3. Постійні комісії, які обговорюють кандидатури до складу виконавчого 

комітету, не пізніше як за 3 дні до свого засідання повинні отримати через 

секретаріат ради інформаційні матеріали щодо цих кандидатур, які 



включають автобіографію, відомості про освіту та професійну діяльність 

кандидата. У разі необхідності комісії можуть запросити додаткову 

інформацію в межах своїх повноважень, визначених законодавством та цим 

Регламентом. 

4. Розгляд кандидатур до складу виконкому постійними комісіями ради 

відбувається за участю цих кандидатур, яким депутати можуть ставити 

запитання відповіді по темі обговорення. 

5. Кандидати на посади громади заступників голови обов’язково 

обговорюються на пленарному засіданні, виступають та дають відповідають 

на запитання. Щодо інших кандидатів у члени виконкому, то їх персональні 

виступи на засіданнях ради є обов'язковими, якщо цього вимагає хоча б одна 

з постійних комісій чи фракцій ради. 

6. В обговоренні кандидатур на посади заступників голови громади, 

членів виконкому можуть брати участь тільки депутати. 

7. Рада приймає процедурне рішення про голосування щодо кожної 

кандидатури окремо чи списком. 

8. Якщо запропонована головою громади кандидатура не дістала 

підтримки необхідної більшості депутатів, голова громади у десятиденний 

термін представляє раді кандидатуру, щодо якої проводиться нове 

обговорення і голосування. 

9. Питання про звільнення із займаних посад заступників голови 

громади, керівників утворених радою органів підлягає розгляду й 

обговоренню не раніш як через тиждень і не пізніше як через два тижні з 

моменту включення до порядку денного. Під час розгляду цього питання 

заступникам сільського голови і керівникам вказаних органів надається слово 

для виступу. 

 

Стаття 70. Звільнення з посад за власним бажанням 

1. Будь-яка посадова особа, обрання чи призначення якої передбачено 

цим Регламентом, у будь-який час може скласти свої повноваження за 

власним бажанням шляхом подання відповідної заяви на ім’я голови 

громади. 

2. Рішення про задоволення заяви вважається прийнятим з моменту 

оголошення цієї заяви на пленарному засіданні ради, при цьому голосування 

не проводиться. 

 

Стаття 71. Дострокове припинення повноважень голови громади 

1. Повноваження Тур’є-Реметівського сільського голови достроково 

припиняються у випадках, передбачених законодавством України. 

 

Стаття 72. Дострокове припинення повноважень депутата ради 

1. Повноваження депутата Тур’є-Реметівської сільської ради достроково 

припиняються у випадках та з урахуванням процедур, передбачених 

законодавством України. 



 

Стаття 73. Дострокове припинення повноважень ради громади 

1. Дострокове припинення повноважень Тур’є-Реметівської сільської 

ради відбувається у випадках та з урахуванням процедур, передбачених 

законодавством України. 

 

Стаття 74. Розгляд проєкту бюджету 

1. Підготовка проєкту бюджету є обов'язком виконавчого комітету 

ради, що здійснюється ним у співпраці з постійними комісіями ради. 

2. Проєкт місцевого бюджету має бути збалансованим і таким, що 

забезпечує оптимальний розподіл видатків в межах усієї території громади та 

враховує потреби першочергового розвитку окремих поселень, що входять до 

складу громади. 

3. Проєкт бюджету подається депутатам не пізніш як за тиждень до 

визначеного терміну закінчення розгляду проєкту в постійних комісіях. 

Засідання постійних комісій відбуваються за участю представника 

фінансового органу і керівників відповідних виконавчих органів ради. 

Постійні комісії передають свої поправки до проєкту бюджету у профілюючу 

постійну комісію. 

4. Поправки можуть бути лише такого змісту: 

1) скоротити статтю видатків (доходів); 

2) виключити статтю видатків (доходів); 

3) збільшити статтю видатків (доходів); 

4) додати нову статтю видатків (доходів). 

5. Якщо постійна комісія або депутат вносять пропозицію про 

збільшення видатків або скорочення доходів, вони зобов'язані запропонувати 

на ту ж саму суму, відповідно, збільшення доходів за рахунок інших джерел 

або скорочення видатків на іншу статтю. Постійні комісії і депутати подають 

до кожної поправки письмове обґрунтування. У разі недотримання цих вимог 

поправка не приймається до розгляду. 

6. Протягом не більше тижня на засіданнях профілюючої постійної 

комісії розглядаються поправки, що надійшли у визначений термін. Про час 

цих засідань офіційно повідомляються інші постійні комісії. 

7. Фінансовий відділ готує доповідь про бюджет, а профілююча постійна 

комісія готує співдоповідь про підтримані поправки і перелік відхилених 

поправок. 

8. Після обговорення на голосування ставиться проєкт доручення щодо 

врахування у проєкті бюджету висновків і пропозицій постійних комісій. 

Якщо проєкт такого доручення не підтримується, рада приймає рішення або 

про повернення проєкту доручення на доопрацювання в постійні комісії, або 

про розгляд на пленарному засіданні всіх поправок, що надійшли в 

профілюючу постійну комісію з дотриманням вимог, зазначених у цій статті. 

9. Виконавчий комітет ради протягом не більше двох тижнів 

доопрацьовує проєкт бюджету відповідно до доручення ради і подає 

доопрацьований проект на затвердження. 



10. Перед остаточним розглядом проєкту бюджету на сесії ради 

бюджетна комісія ради разом із виконавчим комітетом проводять громадські 

слухання з питань бюджету відповідно до норм  статуту громади. 

11. В обов’язковому порядку проводяться громадські слухання щодо 

внесення змін до бюджету, звітів про його виконання, розподілу вільного 

залишку коштів.  

 

ІІІ. 13. Набрання чинності рішень ради 

 

Стаття 75. Набрання чинності рішень ради 

1. Рішення ради нормативно-правового характеру набирають чинності з 

дня їх офіційного оприлюднення, якщо радою не встановлено більш пізній 

строк введення цих рішень у дію. 

2. Акти ради ненормативного характеру набувають чинності з моменту 

їх підписання відповідно до цього Регламенту. 

3. Акти ради оприлюднюються у спосіб, визначений статтею 62 цього 

Регламенту. 

4. У разі виявлення невідповідності оприлюдненого тексту з оригіналом 

прийнятого рішення виправлення вносяться негайно, якщо невідповідності 

мають місце в документі, вивішеному на стенді ради. 

5. У разі якщо невідповідність виявлена в опублікованому тексті, 

секретар ради забезпечує реалізацію необхідних заходів для якнайшвидшого 

опублікування прийнятого тексту рішення. 

 

ІІІ. 14. Дисципліна та етика пленарних засідань 

 

Стаття 76. Дотримання регламенту виступів 

1. На засіданні ради промовець не повинен вживати образливих 

висловлювань, непристойних та лайливих слів, закликати до незаконних і 

насильницьких дій. Головуючий на засіданні має право попередити промовця 

про неприпустимість таких висловлювань і закликів або припинити його 

виступ, а у разі повторного порушення – позбавити його права виступу на 

даному засіданні. 

2. Якщо головуючий на засіданні звертається до промовця, останній 

повинен негайно зупинити свій виступ, інакше головуючий на засіданні може 

припинити його виступ. 

3. Якщо промовець виступає без дозволу головуючого на засіданні, 

мікрофон може бути вимкнуто без попередження. 

4. Якщо промовець перевищує час, відведений для виступу, або 

висловлюється не з обговорюваного питання, або виступає не з тих підстав, з 

яких йому надано слово, головуючий на засіданні після двох попереджень 

позбавляє його слова. Частина виступу промовця, виголошена після 

позбавлення його слова, не включається до запису та протоколу засідання. 

5. Якщо депутат вважає, що промовець або головуючий на засіданні 

неправильно тлумачить його слова або дії, він може у письмовій формі 



звернутися до головуючого на засіданні з проханням надати йому слово для 

пояснень чи зауважень. За таким зверненням головуючий на засіданні надає 

депутату слово одразу або в кінці обговорення, але до голосування; в 

останньому випадку головуючий на засіданні одразу повідомляє депутатів 

про надходження такого звернення від депутата і про час, коли йому буде 

надано слово. 

 

Стаття 77. Дотримання дисципліни в залі засідань 

1. Під час засідання ради депутати не повинні заважати промовцям і 

слухачам діями, які перешкоджають викладенню або сприйманню виступу 

(вигуками, оплесками, вставанням тощо). 

2. Якщо депутат своєю поведінкою заважає проведенню засідання ради, 

головуючий на засіданні попереджає його персонально і закликає до порядку. 

Після повторного попередження протягом дня процедурним рішенням рада 

може запропонувати депутату залишити зал до кінця засідання. Якщо 

депутат відмовляється залишити зал, головуючий на засіданні припиняє 

засідання до виконання депутатом вимоги головуючого. 

3. Особи, що перебувають у залі, де проводиться сесія, перед початком її 

роботи повинні відключити дзвінки мобільних телефонів. 

4. У разі грубого порушення дисципліни або перешкод у проведенні 

засідання головуючий на засіданні може оголосити перерву або закрити 

засідання. 

5. У разі оголошення перерви або закриття засідання у зв'язку з 

обставинами, зазначеними у частині 1 цієї статті, рада збирається у 

наступний за розкладом пленарних засідань день, якщо інший термін не буде 

оголошений головуючим. 

 

Стаття 78. Відсутність депутата на засіданнях ради 

1. Відсутність депутата на засіданнях ради та її органів, до яких його 

обрано, допускається лише з поважних причин. 

2. Підставою для відсутності депутата на засіданнях ради чи її органів, 

які проводяться згідно з розкладом засідань, є виконання депутатом у цей же 

час доручень ради або її органів, якщо про такі доручення ними було 

прийнято відповідні рішення. Про відсутність депутата із зазначених підстав 

раду повідомляє секретар ради. 

3. За звичайних умов поважною причиною для відсутності депутата є 

його відпустка, відрядження за місцем основної роботи, тимчасове 

увільнення від роботи у зв'язку із хворобою, доглядом за дитиною та іншими 

обставинами, коли згідно із законодавством працівник має право на 

тимчасову відпустку. 

4. Якщо хтось із депутатів не може прибути вчасно на засідання, то про 

це він має повідомити головуючого не пізніше як за добу до початку 

пленарного засідання. 

 



ІІІ. 15. Протокол та запис засідання 

 

Стаття 79. Протокол пленарного засідання ради 

1. Засідання ради протоколюється. Ведення протоколу засідань здійснює 

посадова особа, якій рада доручає ці обов'язки. Протокол засідання ради 

підписує головуючий на засіданні. 

2. У протоколі фіксуються хід і результати проведення пленарного 

засідання ради, зокрема (але не виключно):  

1) назву ради та її скликання, порядковий номер сесії, відомості про 

дату, час і місце проведення пленарного засідання ради;  

2) загальне число депутатів ради, кількість депутатів ради, 

зареєстрованих на пленарному засіданні ради; список запрошених на сесію, 

які були присутніми на сесії; 

3) питання порядку денного пленарного засідання ради та ті з них, які 

винесені на голосування;  

4) прізвище, ім’я, по батькові головуючого на пленарному засіданні 

ради і виступаючих; 

5) прізвище, ім’я, по батькові депутата (депутатів), які утрималися від 

голосування з мотивів наявності конфлікту інтересів, із зазначенням 

найменування питання, винесеного на розгляд; 

6) результати голосування і прийняті рішення; 

7) запити депутатів, відповіді на них, прийняті радою рішення по 

запитах. 

3. До протоколу сесії додаються: 

1) тексти доповідей і співдоповідей; 

2) тексти виступів депутатів, які не брали участі у дебатах і в зв’язку з 

припиненням обговорення питань; 

3) список присутніх на сесії депутатів; 

4) поправки і доповнення до проєктів рішень; 

5) довідки, зауваження; 

4.  Протоколи сесій та прийняті нею рішення підписуються особисто 

головою  сільської ради та секретарем ради. 

5. Протоколи сесії ради є відкритими та оприлюднюються і надаються 

на запит відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації» 

з урахуванням особливостей, визначених цим Регламентом.7 

 

Стаття 80. Запис засідання 

1. За наявності технічної можливості проводиться аудіо- або 

відеофіксація пленарного засідання ради. 

                                                
7Норма, обов’язкова для виконання з квітня 2014 року. Окремі ради визначають стенограми невід’ємною 

частиною протоколу пленарного засідання. У такому випадку будьте готові до необхідності оприлюднення у 

тому числі й стенограм. 



 

Стаття 81. Зберігання протоколів та записів 

1. Запис і протокол засідання ради є офіційними документами, що 

підтверджують процес обговорення та прийняття рішення радою. 

2. Протоколи засідань зберігають протягом усього скликання ради у 

секретаря ради і передають до архіву з початком роботи ради нового 

скликання. 

3. Протокол закритого засідання зберігають у порядку, встановленому 

для документів з обмеженим доступом. 

4. Запис засідання зберігається у секретаря ради протягом одного року 

від дати його проведення і передається до архіву. 

5. Депутати забезпечуються витягами з протоколу чи копіями з уривків 

запису за їх особистими заявами до секретаря ради. 

6. Записи та протоколи засідань ради надаються депутатам ради для 

ознайомлення за їх зверненням. 

7. Матеріали засідання надаються для ознайомлення за дорученням 

секретаря ради, відповідно до вимог законодавства України про інформацію. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                               Едуард ВОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                            № 15 

 

Про початок реорганізації Вільшинківської, 

Порошківської, Туричківської, Турицької, 

Т.Бистрянської, Т.Пасіцької, Т.Полянської 

сільських рад Перечинського району  

Закарпатської області шляхом приєднання   

до Тур’є-Реметівської сільської ради  

Ужгородського району Закарпатської області  

 

 Відповідно до п. 61 розділу V «Прикінцеві та перехідні положення» 

Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», ст. 104, 105, 107 

Цивільного кодексу України, Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні»,  ч.4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», Порядку подання фінансової звітності, затвердженого 

постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2000р. № 419, п. 7 Розділу 

І Положення про інвентаризацію активів та зобов’язань, затвердженого 

наказом Міністерства фінансів України від 02.09.2014 р. № 879,  Правил 

організації діловодства та архівного зберігання документів у державних 

органах, органах місцевого самоврядування, на підприємствах, в установах і 

організаціях, затверджених наказом Міністерства юстиції України від 

18.06.2015р. № 1000/5, розпорядження Кабінету Міністрів України від 

12.06.2020р.№712-р «Про визначення адміністративних центрів та 

затвердження територій територіальних громад Закарпатської області»,  

враховуючи рекомендації постійної комісії сільської ради з питань прав 

людини, законності, депутатської діяльності, етики та регламенту, Тур’є-

Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1.Розпочати процедуру реорганізації: 



        1.1.Вільшинківської сільської ради (ЄДРПОУ04351156), 

місцезнаходження: с.Вільшинки, буд.73 Перечинського району 

Закарпатської області шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської 

ради (ЄДРПОУ04351280), місцезнаходження: вул.Тканка, буд.1, с.Тур’ї 

Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

       1.2. Порошківської сільської ради (ЄДРПОУ 04351207), 

місцезнаходжен-ня: вул. Центральна, буд.74, с.Порошково Перечинського 

району, Закарпат-ської області шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської 

сільської ради (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул.Тканка, буд.1, 

с.Тур’ї Ремети   Ужгородського району Закарпатської області. 

       1.3.Туричківськоїсільської ради (ЄДРПОУ 04351268), місцезнаходжен-

ня: вул.Центральна, буд. 30, с.Турички Перечинського району, 

Закарпатської області шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської 

ради (ЄДРПОУ  04351280), місцезнаходження: вул.Тканка, буд.1, с.Тур’ї 

Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

       1.4.Турицької сільської ради (ЄДРПОУ 04351251), місцезнаходження: 

вул. Центральна, буд.98, с.Туриця Перечинського району Закарпатської 

області шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради (ЄДРПОУ  

04351280), місцезнаходження: вул.Тканка, буд.1, с.Тур’ї Ремети Ужгород-

ського району Закарпатської області. 

       1.5. Тур’я Бистрянської сільської ради (ЄДРПОУ 04351222), місце-

знаходження: вул. Духновича, буд.64, с. Тур’я Бистра Перечинського 

району Закарпатської області шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської 

сільської ради (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул.Тканка, буд.1, 

с.Тур’ї Ремети   Ужгородського району Закарпатської області. 

       1.6.Тур’я-Пасіцької сільської ради (ЄДРПОУ 04351593), місцезна-

ходження: вул.Тур’янська,буд.33, с.Тур’я Пасіка Перечинського району 

Закарпатської області шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської 

ради (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул.Тканка,буд.1, с.Тур’ї 

Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

       1.7. Тур’я-Полянської сільської ради (ЄДРПОУ 04351245), місцезна-

ходження вул.Зелена, буд.54, с.Тур’я-Поляна Перечинського району 

Закарпатської області шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської 

ради (ЄДРПОУ 04351280), місцезнаходження: вул.Тканка, буд.1, с.Тур’ї 

Ремети Ужгородського району Закарпатської області. 

       2.Тур’є-Реметівська сільська рада є правонаступником всього майна, 

прав та обов’язків Вільшинківської сільської ради, Порошківської сільської 

ради, Туричківської сільської ради, Турицької сільської ради, Тур’я 



Бистрянської сільської ради, Тур’я-Пасіцької сільської ради, Тур’я-

Полянської сільської ради. 

       3.Утворити Комісії з реорганізації  сільських рад, вказаних у пункті 1 

цього рішення згідно з додатком 1. 

       4. Доручити голові комісії з реорганізації Вільшинківської Порош-

ківської, Туричківської, Турицької, Тур’я Бистрянської, Тур’я Пасіцької, 

Тур’я Полянської сільських рад, подати державному реєстратору відповідні 

документи для внесення змін до відомостей, що містяться в Єдиному 

державному реєстрі юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань. 

      5. Право першого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових 

і банківських документів Тур’є-Реметівської сільської ради та сільських рад, 

що реорганізовуються шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської 

ради надати Тур’є-Реметівському сільському голові Девіцькій Надії 

Павлівні. 

      6. Право другого підпису платіжних, розрахункових, інших фінансових 

документів сільських рад, що реорганізовуються шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради надати: 

      1) Коряк Марії Федорівні – головному бухгалтеру, завідувачу відділом 

бухгалтерського обліку та звітності Тур’є-Реметівської сільської ради. 

      2) Ганич Вікторії Іванівні – головному бухгалтеру Вільшинківської 

сільської ради. 

      3) Мошак Вікторії Іванівні – головному бухгалтеру Порошківської 

сільської ради. 

     4) Готра Марії Іванівні – в.о. головного бухгалтера Туричківсьої сільської 

ради. 

      5)  Ковач Оксані Іллічні – головному бухгалтеру Турицької сільської 

ради. 

      6) Легеза Ренаті Вікторівні – головному бухгалтеру Тур’я Бистрянської 

сільської ради. 

      7) Кепич Мар’яні Юріївні – головному бухгалтеру Тур’я-Пасіцької 

сільської ради. 

      8) Лібра Тетяні Іванівні – головному бухгалтеру Тур’я-Полянської 

сільської ради. 

      7. Головному бухгалтеру, завідувачу відділом бухгалтерського обліку та 

звітності Тур’є-Реметівської сільської ради Коряк Марії Федорівні та 

головним бухгалтерам сільських рад, що реорганізовуються підготувати та 

подати в установленому порядку до органів Державної казначейської 

служби картки зі зразками підписів та інші необхідні документи. 



      8. Покласти на Комісії з реорганізації повноваження щодо здійснення 

повної інвентаризації основних засобів, нематеріальних активів, запасів, 

грошових коштів та розрахунків Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Тур’я Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, Тур’я-

Полянської сільських рад з перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження до 31.12.2020р. 

       9. Інвентаризацію проводити в присутності матеріально-відповідальних 

осіб Вільшинківської Порошківської, Туричківської, Турицької, Тур’я 

Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, Тур’я-Полянської сільських рад. 

      10. Затвердити План заходів з реорганізації Вільшинківської, Порошків-

ської, Туричківської, Турицької, Тур’я Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, 

Тур’я-Полянської сільських рад (додаток 2). 

       11. З метою своєчасного проведення інвентаризації майна, активів та 

зобов’язань Вільшинківської, Порошківської, Туричківської, Турицької, 

Тур’я Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, Тур’я-Полянської сільських рад 

надати право Тур’є-Реметівському сільському голові здійснювати без 

погодження з Тур’є-Реметівською сільською радою заміну персонального 

складу Комісій з реорганізації сільських рад у випадку тимчасової 

непрацездатності когось із членів комісії. 

       12. Затвердити форму передавального акту (додаток 3). Комісіям з 

реорганізації використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

       13. Комісіям з реорганізації забезпечити інвентаризацію документів, що 

нагромадилися під час діяльності Вільшинківської Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Тур’я Бистрянської, Тур’я-Пасіцької, Тур’я-

Полянської сільських рад станом на 01.12.2020р. у порядку передбаченому 

законодавством та передати їх Тур’є-Реметівській сільській раді. 

      14. Затвердити форму акту приймання-передачі документів, що нагрома-

дилися під час діяльності рад, що реорганізуються шляхом приєднання до 

Тур’є-Реметівської сільської ради (додаток 4). Комісії з реорганізації 

використовувати затверджену форму у своїй роботі. 

       15. Уповноважити Тур’є-Реметівського сільського голову затвердити 

від імені Тур’є-Реметівської сільської ради акти приймання-передачі 

документів, що нагромадилися під час діяльності Вільшинківської 

Порошківської, Туричківської, Турицької, Тур’я Бистрянської, Тур’я-

Пасіцької, Тур’я-Полянської сільських рад станом на 01.12.2020 р. 

      16. Керуючому справами виконавчого комітету сільської ради Бігану 

М.М. подати Тур’є-Реметівському сільському голові пропозиції щодо 

порядку подальшого зберігання та використання документів сільських рад, 

що реорганізовуються шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської 

ради (незавершених в діловодстві та не зданих в архів). 

        17.Тур’є-Реметівському сільському голові та виконавчому комітету 

сільської ради забезпечити своєчасне та повне прийняття активів та 

зобов’язань рад, що реорганізовуються. 

        18.Тур’є-Реметівському сільському голові (або уповноваженій особі) 

забезпечити (у випадку необхідності) повідомлення працівників, які 



перебувають у трудових відносинах з органами місцевого самоврядування, 

вказаними у пункті 1 цього рішення, про припинення трудових відносин у 

зв’язку з реорганізацією у відповідності до чинного законодавства. 

        19. Доручити секретарю сільської ради Вороничу Е., В., забезпечити 

оприлюднення цього рішення шляхом розміщення на офіційному сайті 

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

         20. Контроль за виконанням даного рішення покласти на комісію з 

питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова постійної комісії - Яцик О.Д.).   

 

 

 

 

Сільський  голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                          Додаток 1 

                                                                               до рішення Тур’є-Реметівської 

                                                 сільської ради 

                                                                               від 17.12.2020року № 15 
 

Склад комісій з реорганізації Вільшинківської, Порошківської, 

Туричківської, Турицької, Тур’яБистрянської, Тур’я-Пасіцької,  

Тур’я-Полянської сільських рад 

 

1.Вільшинківської сільської ради: 

   Голова комісії: Девіцька Надія Павлівна (ІПН ***)– сільський голова. 

   Члени комісії: Коряк Марія Федорівна (ІПН ***) –головний бухгалтер, 

завідувач відділом бухгалтерського обліку та звітностіТур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Цубина Іван Іванович (ІПН ***) – староста с.Вільшинки. 

   Ганич Вікторія Іванівна (ІПН ***) – головний бухгалтер Вільшинківської 

сільської ради. 

Пецка Галина Андріївна (ІПН ***) – вчитель початкових класів. 

2.Порошківської сільської ради: 

Голова комісії: Девіцька Надія Павлівна (ІПН ***) – сільський голова. 

   Члени комісії: Коряк Марія Федорівна (ІПН ***) – головний бухгалтер, 

завідувач відділом бухгалтерського обліку та звітностіТур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Цвік Йосип Іванович(ІПН ***) – староста с.Порошково, с.Мокра, с.Маюрки. 

Мошак Вікторія Іванівна (ІПН ***) – головний бухгалтер Порошківської 

сільської ради. 

Мироненко Ольга Іванівна (ІПН ***) – діловод Порошківської сільської 

ради. 

3.Туричківської сільської ради: 

Голова комісії: Девіцька Надія Павлівна (ІПН ***) – сільський голова. 

   Члени комісії: Коряк Марія Федорівна (ІПН ***) – головний бухгалтер, 

завідувач відділом бухгалтерського обліку та звітності Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Пловайко Владислав Михайлович (ІПН ***) – староста с.Турички, 

с.Лікіцари, с.Липовець, с.Лумшори. 

Готра Марія Іванівна(ІПН ***) – в.о.головного бухгалтера Туричківсьої 

сільської ради. 

   Поляк Наталія Юріївна(ІПН ***) – діловод Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

4.Турицької сільської ради: 

Голова комісії: Девіцька Надія Павлівна (ІПН ***) – сільський голова. 

   Члени комісії: Коряк Марія Федорівна (ІПН ***) – головний бухгалтер, 

завідувач відділом бухгалтерського обліку та звітностіТур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Фрайтик Мар’яна Іванівна (ІПН ***) – староста с.Туриця. 



   Ковач Оксана Іллічна – (ІПН ***) головний бухгалтер Турицької сільської 

ради. 

Бреньо Ганна Михайлівна(ІПН ***) – діловод Турицької сільської ради. 

5.Тур’яБистрянської сільської ради: 

Голова комісії: Девіцька Надія Павлівна (ІПН ***) – сільський голова. 

   Члени комісії: Коряк Марія Федорівна (ІПН ***) – головний бухгалтер, 

завідувач відділом бухгалтерського обліку та звітностіТур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Кметич Іван Іванович (ІПН ***) – староста с.Тур’я Бистра, с.Свалявка. 

Легеза Рената Вікторівна(ІПН ***) – головний бухгалтерТур’яБистрянської 

сільської ради. 

МашкаринецьВасенаВасилівна(ІПН ***) - діловод Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

6.Тур’я-Пасіцької сільської ради: 

Голова комісії: Девіцька Надія Павлівна (ІПН ***) – сільський голова. 

   Члени комісії: Коряк Марія Федорівна (ІПН ***) – головний бухгалтер, 

завідувач відділом бухгалтерського обліку та звітностіТур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Шикула Юрій Михайлович (ІПН ***) – староста с.Тур’я Пасіка, с.Раково, 

с.Завбуч. 

Кепич Мар’яна Юріївна (ІПН ***) – головний бухгалтер Тур’я-Пасіцької 

сільської ради. 

Граб Любов Михайлівна (ІПН ***) – діловод Тур’є-Реметівської сільської 

ради. 

7.Тур’я-Полянської сільської ради: 

Голова комісії: Девіцька Надія Павлівна (ІПН ***) – сільський голова. 

   Члени комісії: Коряк Марія Федорівна (ІПН ***) – головний бухгалтер, 

завідувач відділом бухгалтерського обліку та звітностіТур’є-Реметівської 

сільської ради. 

Юсиба Іван Михайлович (ІПН ***) – староста с.Тур’я Поляна, с.Полянська 

Гута. 

Лібра Тетяна Іванівна(ІПН ***) – головний бухгалтер Тур’я-Полянської 

сільської ради. 

Когут Йолана Василівна (ІПН ***) – прибиральниця сільської ради. 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 



                                          Додаток 2 

                                                                               до рішення Тур’є-Реметівської 

                                                  сільської ради 

                                                             17.12.2020року № 15 
 

План заходів з реорганізації 

ВільшинківськоїПорошківської, Туричківської, Турицької, 

Тур’яБистрянської, Тур’я-Пасіцької, Тур’я-Полянської сільських рад  
 

 

 

№

 

з/

п 

Порядок здійснення заходів 

Термін 

виконанн

я 

Виконавець 

1 

Інвентаризація та передача документів, що 

нагромадилися під час діяльності 

ВільшинківськоїПорошківської, Туричківської, 

Турицької, Тур’яБистрянської, Тур’я-Пасіцької, 

Тур’я-Полянської сільських  рад станом на 

01.12.2020Тур’є-Реметівській сільській раді 

До 

01.02.202

1 

включно 

Комісії з 

реорганізації 

2 

Повна інвентаризація основних засобів, 

нематеріальних активів, запасів, грошових коштів та 

розрахунків з перевіркою їх фактичної наявності та 

документального підтвердження 

ВільшинківськоїПорошківської, Туричківської, 

Турицької, Тур’яБистрянської, Тур’я-Пасіцької, 

Тур’я-Полянської  сільських рад станом на 01.12.2020 

До 

01.02.202

1 

включно 

Комісії з 

реорганізації 

3 

Складання Передавального акту майна, активів та 

зобов’язань ВільшинківськоїПорошківської, 

Туричківської, Турицької, Тур’яБистрянської, Тур’я-

Пасіцької, Тур’я-Полянської сільських  рад станом на 

01.12.2020Тур’є-Реметівській сільській раді  

До 

01.02.202

1 

включно 

Комісії з 

реорганізації 

4 

Передача складених Комісією з реорганізації 

передавальних актів на затвердження Тур’є-

Реметівській сільській раді 

До 

01.02.202

1 

Включно 

голова 

Комісії з 

реорганізації  

5 

Забезпечення процесу передачі майна, активів та 

зобов’язань ВільшинківськоїПорошківської, 

Туричківської, Турицької, Тур’яБистрянської, Тур’я-

Пасіцької, Тур’я-Полянської сільських  рад  Тур’є-

Реметівській сільській раді після затвердження 

відповідного передавального акту 

До 

01.03.202

1 

включно 

Комісії з 

реорганізації 

6 
Подача звіту про закінчення реорганізації та 

припинен-ня роботи комісій з реорганізації 

До 

01.05.202

1 

включно 

Комісії з 

реорганізації 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Едуард ВОРОНИЧ 



                                                                               Додаток 3 

                                                                               до рішення Тур’є-Реметівської  

                                                   сільської ради 

                                                                               17.12.2020 року № 15 
 

ЗРАЗОК 
 

ПЕРЕДАВАЛЬНИЙ АКТ 

 

с. Тур’ї  Ремети                                                                                 «____» _________20___р. 

 

 

Ми, що нижче підписалися, голова та члени Комісії з реорганізації 

Туричківської сільської ради, створеної рішенням сільської ради від 

___________ № _____, у складі:  

Голови комісії: ______________________________ 

Членів комісії: _______________________________  

 

Керуючись ч. 2 та 3 ст. 107 Цивільного кодексу України, ст. 25, 26, 59, п. 61 

Розділу V «Прикінцеві і перехідні положення» Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», відповідно до ст. 104, 105, 107 Цивільного 

кодексу України, ст. 4, 17 Закону України «Про державну реєстрацію 

юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців та громадських формувань», 

ст. 2  Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в 

Україні», склали цей акт про наступне: 

Тур’є-Реметівська сільська рада (ЄДРПОУ  04351280), місцезнаходження: 

вул. Тканка, буд. 1, с.Тур’їРемети   Ужгородського району Закарпатської 

області внаслідок реорганізації Туричківської сільської  ради (ЄДРПОУ 

04351268), місцезнаходження: вул.Центральна,30с.Турички, Перечинскього 

району, Закарпатської областішляхом приєднання до Тур’є-Реметівської 

сільської ради є правонаступником майна, активів та зобов’язань 

Туричківської сільської ради, а саме:   

1.1. Необоротних активів (балансова вартість) – ____________ грн., у тому 

числі: 

- основні засоби – __________ грн.; 



- інші необоротні матеріальні активи – __________ грн.; 

1.2. Виробничі запаси – __________ грн.; 

1.3. Грошових коштів  – __________ грн.; 

1.4. Дебіторської заборгованості – __________ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – __________ грн.; 

- з оплати праці – __________ грн.; 

1.5. Кредиторської заборгованості  – __________ грн., у тому числі: 

- перед бюджетом – __________ грн.; 

- з оплати праці – __________ грн.; 

Разом із майном Туричківської сільської радиТур’є-Реметівська 

сільська радаприймає документи, що підтверджують право власності 

(володіння, користування, розпорядження) на об’єкти основних засобів та 

документів, які підтверджують право власності або користування 

земельними ділянками. 

Додатки до передавального акту: ________ на ____ аркушах. 

Усього: _____ аркушів. 

 

Комісія з реорганізації Туричківськоїсільської ради  

Голова 

комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

Члени 

комісії:  

 

_________________________ 

(підпис) 

_________________________ 

(ПІБ) 

 

Від імені Тур’є-Реметівської  сільської радиприйняла  

Комісія з прийняття майна, активів та зобов’язань, у складі: 

  

_________________________     ______________________ 

                                                            (підпис) (ПІБ)  

 

  

_________________________     ______________________ 

                                                            (підпис)            (ПІБ) 

 

 

 

 

Примітка: Додатки до передавального акту , у якому буде міститися опис 

безпосередньо  
 



 

 

 

переданого майна за відповідною бюджетною класифікацією, пропонуємо 

оформлювати  

згідно з формами, затвердженими наказом Мінфіну від 17.06.2015 № 572 «Про 

затвердже 

ння типових форм для відображення бюджетними установами результатів 

інвентаризації» 

 

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                            Додаток 4 

                                                                               до рішення Тур’є-Реметівської                  

                                                 сільської ради 

                                                                                            17.12.2020 року № 15 

 

ЗРАЗОК 

 

                                                                               ЗАТВЕРДЖУЮ 

                                                                               Сільський голова 

                                                                               ______________Девіцька Н.П 

                                                                                      (підпис) 

                                                                              « ____» _____________ 2020 р. 

                                                                                                         м.п. 

 

 

АКТ  

 приймання-передачі документів, що нагромадилися під час діяльності  

Туричківської сільської ради станом на 01.12.2020 

 

 

«___» ____________ 20___року                                                      № ____ 

 

 

Підстава: ч. 4 ст. 31 Закону України «Про Національний архівний фонд та 

архівні установи», ч. 4 ст. 3 Розділу XIV Правил організації діловодства та 

архівного зберігання документів у державних органах, органах місцевого 

самоврядування, на підприємствах, в установах і організаціях, затверджених 

наказом Міністерства юстиції України від 18.06.2015 р № 1000/5. 

 

У зв’язку із: припиненням юридичної особи – Туричківської сільської ради 

шляхом приєднання до Тур’є-Реметівської сільської ради голова Комісії з 

реорганізації Туричківської сільської ради_________________________ 

передає,а_________________________________________________________

_ 

(посада, ПІБ особи, яка приймає документи від ради ОТГ)приймає документи згідно з 

переліком: 

 

1. Документи, не завершені в діловодстві Туричківської сільської ради: 

 

№ 

з/п 

№ і назва опису Кількість 

примірників 

опису 

Кількість 

справ 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1     

2     



3     

4     

5     

 

Номери відсутніх справ ____________________________________________ 

Всього прийнято: _____ (_______) справ. 

 

2. Архів Туричківської сільської ради: 

 

№ 

з/п 

№ і назва опису Кількість 

примірників 

опису 

Кількість 

справ 

Примітки 

1 2 3 4 5 

1     

2     

3     

4     

5     

 

Номери відсутніх справ 

_____________________________________________ 

Всього прийнято: __ (_______) справ. 

 

Приймання 

здійснив:____________ 

 

Голова Комісії з реорганізації 

_______________ 

/___________________ 

(підпис)        (ПІБ) 

 Передавання здійснив:____________ 

 

  

 

 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                    Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                              № 16 

 
 

Про затвердження структури виконавчих 

органів Тур’є-Реметівської сільської ради, 

загальної чисельності апарату ради та її  

виконавчих органів на 2021 рік  
 
 

Розглянувши пропозицію Тур’є-Реметівського сільського голови  

Девіцької Н. П., керуючись частиною першою статті 11, пунктом 5 частини 1 

статті 26, пунктом 6 частини четвертої статті 42, частиною першою статті 54, 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», Тур’є-

Реметівська сільська рада   
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Затвердити структуру апарату Тур’є-Реметівської сільської ради та її 

виконавчих органів (додаток 1). 

2. Затвердити загальну штатну чисельність апарату Тур’є-Реметівської 

сільської ради та її виконавчих органів у кількості 70 штатних одиниць.   

3. Рішення набирає чинності з 01.01.2021 року.   

4. Рішення Тур’я - Реметівської сільської ради № 475 від 20.12.2019 

року «Про затвердження структури виконавчих органів ради, загальної 

чисельності апарату ради та її виконавчих органів на 2020 рік та 

упорядкування умов праці працівників апарату сільської ради» зі змінами, 

внесеними рішенням № 08 від 01.12.2020 року, вважати таким, що втратило 

чинність з 01.01.2021 року. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва. 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 



                                           Додаток 1 

                                                                                до рішення Тур’є-Реметівської 

                                                                                сільської   ради  

                                                                                від 17.12.2020 року № 16  

 

Структура 

та загальна  чисельність апарату ради 

та її виконавчих органів 

 

№ 

з/п 

Найменування посад, структурних 

підрозділів 

Кількість 

штатних 

одиниць 

Примітка 

1.1. Апарат сільської ради 

1. Сільський голова 1  

2. Секретар сільської ради 1  

3. Перший заступник сільського голови 1  

4. Заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради 

1  

5. Керуючий справами (секретар) виконавчого 

комітету сільської ради 

1  

6. Староста 7  

7. Спеціаліст  з питань цивільного захисту, 

пожежної та техногенної безпеки Тур’є – 

Реметівської об’єднаної територіальної 

громади 

1  

8. Прибиральниця 1  

 ВСЬОГО 14  

1.2. Відділи апарату сільської ради без статусу юридичної особи 

 

1. Відділ документообігу, організаційної, інформаційної роботи та 

звернень громадян 

 - Начальник відділу 1  

 - діловоди 4  

 ВСЬОГО 5  

2. Відділ правової та кадрової роботи  

 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст 2  

 - прибиральниця 1  

 ВСЬОГО 4  

3.  

4. Відділ земельних відносин та екології 

 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст  1  

 - провідний спеціаліст 1  



 ВСЬОГО 3  
5. Відділ житлово-комунального господарства, транспорту та 

благоустрою 

 - Начальник відділу 1  

 - головний спеціаліст 1  

 ВСЬОГО 2  
6. Відділ «Центр надання адміністративних послуг» 

 - Начальник відділу 1  

 - державний реєстратор 2  

 - адміністратор 6  

 - спеціаліст І категорії 1  

 ВСЬОГО 10  
7. Відділ бухгалтерського обліку та фінансової звітності 

 - Начальник відділу – головний бухгалтер 1  

 - головний спеціаліст 2  

 ВСЬОГО 3  
8. Господарський відділ 

 - Начальник відділу 1  

 - підсобні робітники 4  
 ВСЬОГО 5  

 РАЗОМ: 46  

 

Самостійні структурні підрозділи Тур’є-Реметівської сільської ради зі 

статусом юридичної особи 

Найменування структурного підрозділу Кількість 

штатних 

посад 

Примітка  

Фінансовий відділ 

- Начальник відділу 1  
- головний спеціаліст 2  

ВСЬОГО 3  
Відділ освіти, молоді та спорту 

- Начальник відділу 1  

- головний  спеціаліст з питань дошкільної та 

початкової освіти 

1  

- головний спеціаліст з питань загальної 

(середньої ) освіти 

1  

- головний спеціаліст з питань, сім’ї молоді та 

спорту 

1  

- головний бухгалтер 1  

- провідний спеціаліст – економіст 1  

- провідний спеціаліст - бухгалтер 4  

- провідний спеціаліст з питань позашкільної 1  



освіти 

- провідний спеціаліст з організаційної та 

кадровоїроботи 

1  

- уповноважена особа, відповідальна за 

організацію та проведення процедур закупівель 

1  

- секретар-діловод 1  
ВСЬОГО   14  

Відділ соціального захисту населення та охорони здоров’я  

- Начальник відділу 1  

- бухгалтер 1  

- головний спеціаліст  1  

ВСЬОГО 3  

Служба у справах дітей 

- Начальник служби  1  

- головний спеціаліст 1  

ВСЬОГО 2  

Відділ культури та туризму  

- Начальник відділу  1  

- головний спеціаліст 1  

ВСЬОГО 2  

РАЗОМ 24  
 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Едуард ВОРОНИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                           Додаток 2 

                                                                                до рішення Тур’є-Реметівської 

                                                                                сільської   ради  

                                                                                від 17.12.2020 року № 16  

 

Структура системи відділу культури та туризму 

клубних установ 

Тур’є-Реметівської сільської ради  

 

№ 

з/п 

Найменування посад  

Кількість штатних одиниць 

 

Кількість 

штатних 

Працівників 

 

 

Кількість 

ставок 

 Назва комунального закладу 

  

Клубна установа села Раково 

1 Завідувач клубної установи 1 1 

2 Технічний працівник 1 0,5 

3 Художній керівник 1 0,5 

4 Оператор котельні 3 4 

 ВСЬОГО 6 6 

Клубна установа села Тур’я Пасіка 

  

1 Завідувач клубної установи - - 

 ВСЬОГО - - 

 

Клубна установа села Порошково 

1 Завідувач клубної установи 1 1 

2 Технічний працівник 1 1 

3 Художній керівник 1 0,5 

 ВСЬОГО 3 2,5 

    

Клубна установа села Тур’я Поляна 

1 Завідувач клубної установи - 0,5 

2 Технічний працівник 1 0,5 

3 Оператор котельні 2 2 

 ВСЬОГО 3 3 

Клубна установа села Полянська Гута 

1 Завідувач клубної установи 1 0,5 

 ВСЬОГО 1 0,5 



Клубна установа села Тур’ї Ремети 

1 Завідувач клубної установи 1 1 

2 Технічний працівник 1 1 

 ВСЬОГО 2 2 

Клубна установа села Туриця 

1 Завідувач клубної установи 1 0,5 

2 Художній керівник 1 0,5 

3 Технічний працівник 1 1 

 ВСЬОГО 3 2 

Клубна установа села Липовець 

1 Завідувач клубної установи 1 0,5 

 ВСЬОГО 1 0,5 

Клубна установа села Вільшинки 

1 Завідувач клубної установи - - 

 ВСЬОГО - - 

Клубна установа села Тур’я Бистра 

1 Завідувач клубної установи - 0,5 

2 Технічний працівник 1 0,5 

3 Опалювач - 0,5 

 ВСЬОГО 1 1,5 

Клубна установа села Маюрки 

1 Завідувач клубної установи 1 0,5 

 ВСЬОГО 1 0,5 

 

 

Секретар сільської ради                                                  Едуард ВОРОНИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                      Тур’ї  Ремети                                           № 17 
 

 

Про створення відділу освіти, молоді  

та спорту Тур’є-Реметівської сільської  

ради та затвердження Положення про  

відділ освіти, молоді та спорту  

Тур'є - Реметівської сільської ради 

 

 

        Розглянувши подання Тур’є-Реметівського сільського голови щодо 

утворення виконавчого органу - відділу освіти, молоді та спорту Тур’є-

Реметівської  сільської ради, на підставі рішення Тур’є-Реметівської сільської 

ради № 16 від 17.12.2020 р. «Про затвердження структури виконавчих органів 

ради, загальної чисельності апарату ради та її виконавчих органів», 

керуючись частиною 1 статті 87 Цивільного кодексу України, пунктом 2 

частини 2 статті 17 Закону України «Про державну реєстрацію юридичних 

осіб, фізичних осіб-підприємців та громадських формувань», підпунктом 6 

пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, статтею 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада 

 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити з 01 січня 2021 року виконавчий орган ради – відділ освіти, 

молоді та спорту Тур’є - Реметівської сільської ради у статусі юридичної 

особи публічного права. 

2. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-

Реметівської сільської ради (додається). 

3. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту Тур’є - Реметівської 

сільської ради здійснити заходи щодо державної реєстрації юридичної особи 

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

4. Контроль за виконанням рішення покласти на постійну комісію з 

гуманітарних питань (голова постійної комісії – Воронич Л. М.). 

 

Сільський голова                                                        Надія ДЕВІЦЬКА 



                                   Додаток  

                              до рішення Тур’є-Реметівської  

                              сільської ради 

                              від 17.12.2020 р.  № 17 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ освіти, молоді та спорту 

Тур’є - Реметівської сільської ради 

 

 

1. Загальні положення 

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

(далі  –  Відділ)  утворюється  Тур’є-Реметівською сільською радою,  підзвіт-

ний  і  підконтрольний Тур’є-Реметівській сільській раді, підпорядкований 

виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради, Тур’є-

Реметівському сільському голові, першому заступнику голови (відповідно до 

розподілу обов’язків), а з питань здійснення делегованих повноважень 

підконтрольний відповідним органам виконавчої влади. 

      1.2. Відділ у своїй діяльності керується Конституцією України, 

Конвенцією про захист прав людини і основоположних свобод, 

Європейською хартією місцевого самоврядування, іншими міжнародними 

договорами та правовими актами, ратифікованими Верховною Радою 

України, Законами України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 

службу в органах місцевого самоврядування», «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про фізичну культуру і 

спорт» та іншими законами України з питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування, постановами Верховної Ради України, актами 

Президента України, декретами, постановами і розпорядженнями Кабінету 

Міністрів  України,  профільних  міністерств,  рішеннями  Тур’є-Реметівської 

сільської ради і виконавчого комітету, розпорядженнями Тур’є-Реметівського 

сільського голови, цим Положенням і іншими нормативними актами. 

       1.3. Працівники Відділу є посадовими особами органу місцевого 

самоврядування. 

       1.4. Відділ є юридичною особою публічного права, має самостійний 

баланс, рахунки в органах Державної казначейської служби України в 

Ужгородському  районі  Закарпатської області, печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки. 

       1.5. Місцезнаходження: 

       1.6. Назва юридичної особи: 

       - повна: Відділ освіти, молоді та спорту Тур’є-Реметівської сільської 

ради; 

       - скорочена: Відділ освіти, молоді та спорту  

 

 



 

2. Мета відділу 

        2.1. Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і творчої 

самореалізації кожного громадянина через систему багатопрофільної, 

різнорівневої  дошкільної,  повної  загальної  середньої  та  позашкільної  

освіти,  забезпечення доступності освіти для всіх, хто її потребує, 

забезпечення реалізації місцевої та державної політик з питань дітей, молоді 

та спорту, надання населенню якісних послуг в сфері фізичної культури 

шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу 

комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та 

інтересів Тур’є-Реметівської громади. 

 

3. Основні завдання, функції, обов’язки та права 

       3.1. Для досягнення мети Відділ вирішує наступні завдання: 

       3.1.1. Реалізує пріоритети державної політики та повноваження органів 

місцевого самоврядування у сферах освіти, фізичної культури, молоді та 

спорту. 

       3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами 

дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує 

соціальний захист учасників навчально-виховного процесу, надає населенню 

якісні послуги в сфері освіти, фізичної культури і спорту; 

      3.1.3. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних 

навчальних закладів та закладів фізкультурно-спортивної спрямованості; 

       3.1.4. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, здорового 

способу життя, співпрацю з громадськими, відомчими, приватними 

організаціями та закладами фізкультурно-спортивної спрямованості у 

вирішенні завдань популяризації здорового способу життя та створенні 

передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців громади; 

       3.1.5.  Забезпечує  розвиток  напрямів  фізичної  культури  і  спорту  та  

створення умов для заняття фізкультурою та спортом максимально широкого 

кола мешканців громади; 

       3.1.6. Забезпечує розвиток мережі комунальних закладів які забезпечують 

умови для заняття фізичною культурою та спортом та координує їх 

діяльність; 

       3.1.7. Готує проекти актів Тур’є-Реметівської сільської ради, її 

виконавчих органів і Тур’є-Реметівського сільського голови, в т.ч. 

нормативного характеру; 

       3.1.8. Здійснює розгляд звернень громадян та прийом громадян з питань, 

що відносяться до компетенції Відділу за встановленим графіком; 

       3.1.9. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в актуальному 

стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-сайті Тур’є-

Реметівської сільської ради; 

       3.1.10. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно до 

чинного законодавства.  



       3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний: 

       3.2.1. Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод людини і 

громадянина, які закріплені в Конституції та законодавстві України та Статуті 

територіальної громади; 

      3.2.2. Забезпечити виконання вимог чинного законодавства України щодо 

конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй діяльності 

порушення вимог антикорупційного законодавства. 

       3.3. Відповідно до покладених на нього завдань Відділ реалізує наступні 

функції: 

       3.3.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав членів 

територіальної громади в сферах освіти, фізичної культури та спорту, шляхом 

виконання відповідних державних і місцевих цільових програм, надання 

населенню якісних послуг через мережу відповідних комунальних установ та 

закладів; 

        3.3.2. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо обов’язковості 

здобуття дітьми і підлітками громади повної загальної середньої освіти; 

       3.3.3. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників національних 

меншин; надає можливість навчатись рідною мовою чи вивчати рідну мову в 

державних та комунальних навчальних закладах; 

        3.3.4. Забезпечує формування календарних планів спортивних та 

фізкультурно-оздоровчих заходів ради та координує відповідну діяльність 

спортивних та фізкультурно-оздоровчих комунальних установ і закладів ради; 

        3.3.5.  Сприяє  організації  фізкультурно-спортивних  заходів  серед  

широких  

верств населення, в тому числі заходів, спрямованих на покращення 

фізичного виховання дітей i молоді; 

       3.3.6. Розробляє i подає на розгляд Тур’є-Реметівської сільської ради 

пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного забезпечення 

виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на розвиток освіти, 

фізичної культури та спорту. 

        3.3.7. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан і 

розвиток освіти, фізичної культури та спорту в громаді; організовує з цією 

метою збирання та опрацювання інформації і формування банку даних; 

        3.3.8. Забезпечує виконання рішень Тур’є-Реметівської сільської ради, 

виконавчого комітету, розпоряджень Тур’є-Реметівського сільського голови з 

питань, що віднесені до компетенції Відділу; 

         3.3.9.  Аналізує  стан  освіти,  фізичної  культури  та  спорту  на  

території  Тур’є-Реметівської громади, прогнозує розвиток дошкільної, 

загальної середньої та позашкільної освіти, сприяє оптимізації мережі 

навчальних, молодіжних та спортивних закладів незалежно від типів і форм 

власності згідно з потребами громадян; 

        3.3.10. Визначає потребу в навчальних закладах усіх типів та подає 

пропозиції до виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської ради щодо 

удосконалення їх мережі відповідно до соціально-економічних і культурно-

освітніх потреб громади; 



        3.3.11. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, сприяє 

розвитку мережі гуртків та закладів позашкільної освіти, спортивних секцій, 

координує роботу пов’язану з оздоровленням дітей та організацією їх 

дозвілля; 

       3.3.12. Організовує харчування дітей малозахищених сімей у навчальних 

закладах за рахунок бюджету громади та залучених коштів; 

        3.3.13. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного 

обслуговування дітей та учнів у навчальних закладах, здійснення оздоровчих 

заходів; 

       3.3.14. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільних, позашкільних 

закладах спортивного профілю; 

       3.3.15. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних 

організацій, творчих об’єднань, товариств; 

       3.3.16. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і дітей, 

позбавлених батьківського піклування; 

       3.3.17. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед 

неповнолітніх у навчальних закладах, насильства у сім’ї, учнівському 

колективі. 

       3.3.18. Сприяє виявленню та розвитку здібностей обдарованих дітей, 

координує роботу щодо організації на території громади відповідних 

конкурсів, олімпіад та інших творчих змагань серед учнів; 

       3.3.19. Забезпечує участь дітей у спортивних, творчих, наукових тощо 

чемпіонатах, кубках, конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і 

таборах; 

        3.3.20. Організовує проведення засідань координаційних рад, комітетів та 

інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу; 

        3.3.21. Сприяє наданню педагогічним працівникам державних гарантій, 

передбачених законодавством, вживає заходів до соціального захисту 

учасників навчально-виховного процесу; 

        3.3.22. Сприяє організації роботи щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників,  організовує  їх  атестацію  відповідно  до  вимог  

законодавства  про освіту; 

        3.3.23. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

заохочення, нагородження працівників освіти, молоді та спорту; 

        3.3.24.  Здійснює  координаційну  роботу  навчальних  закладів,  установ  

освіти, молоді та спорту, що належать до комунальної власності, аналізує 

результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх 

ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу; 

        3.3.25.  Сприяє  матеріально-технічному  забезпеченню  навчальних  

закладів, введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню меблями, 

відповідним обладнанням,  навчально-методичними  посібниками,  

підручниками,  спортивним інвентарем; 



        3.3.26.  Координує  господарську  діяльність  навчальних,  спортивних,  

молодіжних і дитячих закладів Тур’є-Реметівської сільської ради до нового 

навчального року, до роботи в осінньо-зимовий період, проведення поточного 

та капітального ремонту приміщень; 

        3.3.27. Координує роботу з питань дотримання правил техніки безпеки, 

протипожежної безпеки і санітарного режиму в закладах комунальної 

власності що віднесені до сфери повноважень відділу та надає практичну 

допомогу у проведенні відповідної роботи; 

         3.3.28. Сприяє фінансовому забезпеченню існуючої мережі навчальних 

закладів та закладів молодіжного і спортивного спрямування; 

         3.3.29. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування 

навчальних закладів, закладів спортивного та молодіжного спрямування, які 

перебувають у комунальній власності, аналізує фінансові звіти; 

        3.3.30. Координує формування та використання закладами та установами 

освіти, молоді і спорту видатків загального та спеціального фондів бюджету 

громади, а також коштів, залучених закладами з інших джерел; 

       3.3.31. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів 

шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів.  

       3.4. Відділ має право: 

       3.4.1. Залучати до розроблення місцевих молодіжних програм, програм 

розвитку освітньої галузі, фізичної культури і спорту та розгляду питань, що 

належать до його компетенції, відповідних експертів, молодіжних, 

педагогічних, науково-педагогічних працівників, спортсменів тощо; 

       3.4.2. Скликати колегії, у тому числі щороку серпневі, конференції 

педагогічних працівників, проводити семінари, наради керівників навчальних 

закладів та установ освіти з питань, що належать до його компетенції. 

       3.4.3.  Вносити  пропозиції  щодо  фінансування  молодіжних,  дитячих  

закладів, навчальних закладів та установ освіти, закладів спортивного 

спрямування, брати безпосередню участь у формуванні бюджету відповідної 

галузі громади; 

        3.4.4.  Укладати  в  установленому  порядку  угоди  про  співробітництво,  

налагоджувати прямі зв’язки з навчальними закладами, науковими 

установами інших країн, міжнародними організаціями, фондами за рішенням 

ради. 

         3.4.5. Створювати ради керівників навчальних закладів, громадські ради 

профільного спрямування. Положення про відповідні ради та їх персональний 

склад затверджуються наказом начальника відділу. 

 

4. Структура відділу 

        4.1. Штатний розпис та кошторис Відділу затверджується Тур’є-

Реметівським сільським  головою  за  пропозицією  начальника  Відділу  

відповідно  до  порядку  складання, розгляду, затвердження та основних 

вимог до виконання кошторисів установ. Штатний розпис Відділу 

затверджується у межах загальної чисельності та фонду оплати праці 

працівників. 



        4.2. Працівники Відділу – посадові особи місцевого самоврядування, 

відповідно до вимог чинного законодавства України призначаються на посаду 

і звільняються з посади наказом начальника Відділу. 

 

5. Система взаємодії відділу 

        5.1. Відділ під час виконання покладених на нього завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Тур’є-Реметівської сільської ради, під-

приємствами, установами та організаціями усіх форм власності, об’єднаннями 

громадян. 

 

 

6. Керівництво відділу 

         6.1. Відділ очолює начальник, який призначається на посаду і 

звільняється з посади Тур’є-Реметівським сільським головою в 

установленому законом порядку. 

        6.2. Начальник Відділу: 

        6.2.1. Здійснює керівництво діяльністю Відділу. 

        6.2.2.  Несе  відповідальність,  передбачену  чинним  законодавством,  за  

невиконання або неналежне виконання покладених на Відділ завдань та 

реалізацію його повноважень. 

        6.2.3. Видає в межах своєї компетенції накази, затверджує посадові 

інструкції працівників Відділу. 

        6.2.4. Виконує функції головного розпорядника коштів для закладів 

освіти, молоді і спорту, що фінансується з бюджету Тур’є - Реметівської 

сільської ради. 

        6.2.5.  Здійснює  контроль  за  ефективним  і  раціональним  викори-

станням  бюджетних коштів у межах затвердженого кошторису витрат, 

пов’язаних із функціонуванням галузі. 

        6.2.6. Надає пропозиції Тур’є-Реметівському сільському голові щодо 

присвоєння рангів працівникам Відділу. 

         6.2.7.  Забезпечує  в  межах  повноважень  здійснення  заходів  щодо  

реалізації норм антикорупційного законодавства. 

         6.2.8. Звітує про роботу Відділу перед Тур’є-Реметівською сільською 

радою, виконавчим комітетом та профільною постійною комісією ради не 

менше одного разу на рік, а на вимогу комісії чи половини складу депутатів у 

будь-який час. 

          6.2.9.  Вносить  пропозиції  для  розгляду  на  засіданнях  виконавчого  

комітету Тур’є-Реметівської сільської ради з питань, що належать до 

повноважень Відділу, розробляє проекти відповідних рішень Тур’є-

Реметівської сільської ради та її виконавчого комітету 

         6.2.10. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать до 

повноважень Відділу. 

         6.2.11. Здійснює інші повноваження, покладені на нього відповідно до 

чинного законодавства. 

         7. Фінансування діяльності Відділу 



         7.1. Відділ фінансується за рахунок коштів бюджету Тур’є-Реметівської 

сільської ради, які виділені на його утримання. 

         7.2. Джерелами фінансування Відділу є кошти бюджету Тур’є-

Реметівської сільської ради, інші кошти, передані Відділу згідно з чинним 

законодавством. 

         7.3. Бухгалтерський облік та складання фінансової звітності Відділу 

проводиться відповідно до вимог чинного законодавства. 

         7.4. Структура Відділу та чисельність працівників, фонд оплати праці 

затверджується рішенням Тур’є-Реметівської сільської ради. 

         7.5. Майно, яке знаходиться на балансі Відділу, є комунальною 

власністю Тур’є-Реметівської сільської ради та перебуває в оперативному 

управлінні Відділу. 

         8. Заключні положення 

         8.1.  Ліквідація  і  реорганізація  Відділу  здійснюється  за  рішенням  

Тур’є-Реметівської сільської ради у встановленому законом порядку. 

        8.2.  Зміни  і  доповнення  до  цього  Положення  вносяться  рішеннями  

Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                       Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                            № 18 

 

 

Про зміну засновника, назви та 

затвердження Положення про 

комунальну установу Центр 

надання соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради в новій 

редакції  

 

Відповідно до Господарського кодексу України, статті 26 Закону 

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

державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань», Закону України «Про соціальні послуги», 

постанови Кабінету Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 

«Деякі питання діяльності територіальних центрів соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг)» (із змінами), постанови 

Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. № 177 «Деякі питання 

діяльності центрів надання соціальних послуг», Тур’є-Реметівська сільська 

рада   
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Увійти до складу засновника Перечинського районного 

територіального центру соціального обслуговування  (надання соціальних 

послуг).  

2. Перейменувати Перечинський районний територіальний центр 

соціального обслуговування (надання соціальних послуг) на Комунальну 

установу «Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської 

ради». Юридична адреса: 89221, Закарпатська область, Перечинський 

(Ужгородський) район, с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 12; код ЄДРПОУ 

30157550.  



3. Затвердити в новій редакції Положення про комунальну установу     

Центр надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради; адреса 

89221, Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) район, с. Тур’ї 

Ремети, вул. Центральна, 12; код ЄДРПОУ 30157550 (додаток № 1). 

4. Уповноважити директора Центру надання соціальних послуг – 

89221, Закарпатська область, Перечинський (Ужгородський) район, с. Тур’ї 

Ремети, вул. Центральна, 12; код ЄДРПОУ 30157550, Янцо Ірину Теодорівну 

на проведення державної реєстрації змін до відомостей про юридичну особу, 

що містяться у ЄДР, у тому числі змін до установчих документів юридичної 

особи Комунальна установа Центр надання соціальних послуг Тур’є - 

Реметівської сільської ради, адреса – 89221, Закарпатська область, 

Перечинський (Ужгородський) район, с. Тур’ї Ремети, вул. Центральна, 12; 

код ЄДРПОУ 30157550. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, законності, депутатської діяльності, етики та 

регламенту (голова постійної комісії –  Яцик О. Д.). 

 

 

 

Сільський голова                                                          Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



                                                         Додаток № 1 

                             до рішення Тур’є-Реметівської 

                             сільської ради 

                             від 17.12.2020 року  № 18 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про комунальну установу «Центр надання соціальних послуг 

 Тур’є - Реметівської сільської ради» 

 

  1. Комунальна установа Центр надання соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради (далі – Центр) – є комплексним закладом 

соціального захисту населення, структурні або відокремлені (територіальні) 

підрозділи якого провадять соціальну роботу та надають соціальні послуги 

особам/сім’ям, які належать до вразливих груп населення та/або перебувають 

у складних життєвих обставинах (далі - особи/сім’ї). 

 2. Власником (Засновником) Центру є Тур’є-Реметівська сільська 

територіальна громада в особі Тур’є-Реметівської сільської ради (далі -

Засновник), (ідентифікаційний код – 04351280, місцезнаходження: 89221, 

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

Тур’ї Ремети, вулиця Тканка, будинок, 1), уповноваженим органом 

управління - виконавчий орган Тур’є - Реметівської сільської ради 

відповідного профілю. 

 3. Повне найменування Центру: КОМУНАЛЬНА УСТАНОВА «ЦЕНТР 

НАДАННЯ СОЦІАЛЬНИХ ПОСЛУГ ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ 

РАДИ». 

Скорочене найменування центру: ЦНСП ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬ-

СЬКОЇ РАДИ. 

Центр не має на меті отримання прибутку і  утворюється для надання 

соціальних послуг громадянам, які належать до вразливих категорій 

населення або перебувають під впливом чинників, що можуть зумовити 

потрапляння у складні життєві обставини. 

 4. Центр – є юридичною особою,  має самостійний баланс, рахунки в 

органах Казначейства, печатку із своїм найменуванням, штампи та бланки. 

 5. Положення про центр, кошторис і штатний розпис центру 

затверджуються відповідно до законодавства. 

Типовий штатний норматив чисельності працівників центру 

затверджується Мінсоцполітики. 

6. Утримання центру забезпечується за рахунок коштів бюджету Тур’є-

Реметівської сільської ради, а також за рахунок інших джерел, не 

заборонених законодавством, у тому числі від діяльності його структурних 

підрозділів, від надання платних соціальних послуг, благодійних коштів 

громадян, підприємств, установ та організацій. 

7. Центр утворюється, реорганізується та ліквідується за рішенням 

Засновника в порядку, передбаченому законодавством  з урахуванням потреб 

Тур’є-Реметівської сільської громади в соціальних послугах. 



Діяльність центру повинна відповідати критеріям діяльності надавачів 

соціальних послуг. 

8. Методичний та інформаційний супровід діяльності центру забезпечує 

обласний центр соціальних служб. 

9. Центр у своїй діяльності керується Конституцією та законами України, 

актами Президента України та Кабінету Міністрів України, наказами 

Мінсоцполітики, іншими нормативно-правовими актами з питань надання 

соціальних послуг, актами структурного підрозділу з питань соціального 

захисту населення Закарпатської обласної держаної адміністрації, Тур’є-

Реметівської сільської ради, а також цим Положенням. 

10. Основними завданнями центру є: 

проведення соціально-профілактичної роботи, спрямованої на 

запобігання потраплянню в складні життєві обставини осіб/сімей, які 

належать до вразливих груп населення; 

надання особам/сім’ям комплексу соціальних послуг, яких вони 

потребують, відповідно до переліку послуг, затвердженого Мінсоцполітики, з 

метою мінімізації або подолання таких обставин. 

11. Центр відповідно до визначених цим Положенням завдань: 

виявляє осіб/сім’ї і веде їх облік; 

проводить оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах; 

надає соціальні послуги відповідно до державних стандартів соціальних 

послуг; 

надає допомогу особам/сім’ям у розв’язанні їх соціально-побутових 

проблем; 

забезпечує соціальне супроводження прийомних сімей і дитячих 

будинків сімейного типу; 

забезпечує соціальний патронаж осіб, які відбули покарання у виді 

обмеження або позбавлення волі на певний строк, а також звільнених від 

подальшого відбування таких покарань на підставах, передбачених законом, 

за повідомленням структурного підрозділу з питань соціального захисту 

населення сільської ради об’єднаної територіальної громади, бере участь у 

роботі спостережних комісій; 

складає план реабілітації особи, яка постраждала від торгівлі людьми; 

вносить відомості до реєстру надавачів та одержувачів соціальних 

послуг; 

проводить моніторинг та оцінювання якості наданих ним соціальних 

послуг; 

створює умови для навчання та підвищення кваліфікації працівників, які 

надають соціальні послуги; 

взаємодіє з іншими суб’єктами системи надання соціальних послуг, а 

також з органами, установами, закладами, фізичними особами - 

підприємцями, які в межах компетенції у відповідній адміністративно-

територіальній одиниці або територіальній громаді надають допомогу 

особам/сім’ям та/або здійснюють їх захист; 



інформує населення територіальної громади та осіб/сім’ї індивідуально 

про перелік, обсяг і зміст соціальних послуг, які він надає, умови та порядок 

їх отримання. Інформація на паперових та інших носіях повинна викладатися 

із забезпеченням контрасту і розміру шрифту, які даватимуть змогу вільно 

читати її, зокрема особам із порушеннями зору і тим, що переміщуються у 

кріслах колісних. 

Інформація також надається у вигляді листівок, буклетів, брошур, за 

потреби - із застосуванням рельєфно-крапкового шрифту (шрифту Брайля), 

мовою, доступною для розуміння та читання особами з інвалідністю 

внаслідок інтелектуальних порушень. 

Відповідні матеріали розміщуються в засобах масової інформації, на веб-

сайтах суб’єктів, що надають соціальну послугу, інших інформаційних 

ресурсах; 

інформує населення про сімейні форми виховання дітей та проводить 

первинний відбір кандидатів у прийомні батьки, батьки-вихователі, 

патронатні вихователі; 

бере участь у визначенні потреб населення територіальної громади у 

соціальних послугах, а також у підготовці та виконанні програм надання 

соціальних послуг, розроблених за результатами визначення потреб 

населення територіальної громади у соціальних послугах; 

готує статистичні та інформаційно-аналітичні матеріали стосовно 

наданих соціальних послуг і проведеної соціальної роботи, які подає 

відповідному структурному підрозділу з питань соціального захисту 

населення органу місцевого самоврядування; 

забезпечує захист персональних даних одержувачів соціальних послуг 

відповідно до Закону України «Про захист персональних даних». 

12. Центр з урахуванням потреб у соціальних послугах, визначених у 

територіальній громаді, надає такі соціальні послуги: догляд вдома, денний 

догляд, догляд стаціонарний; підтримане проживання; соціальна адаптація; 

соціальна інтеграція та реінтеграція; надання притулку; екстрене (кризове) 

втручання; консультування; соціальний супровід; представництво інтересів; 

посередництво (медіація); соціальна профілактика; натуральна допомога; 

фізичний супровід осіб з інвалідністю, які мають порушення опорно-

рухового апарату та пересуваються на кріслах колісних, порушення зору; 

переклад жестовою мовою; догляд та виховання дітей в умовах, наближених 

до сімейних; супровід під час інклюзивного навчання; інформування; інші 

послуги. 

13. Послуги надаються центром за місцем проживання/перебування 

особи/сім’ї (вдома), у приміщенні надавача соціальних послуг, за місцем 

перебування особи/сім’ї поза межами приміщення надавача соціальних 

послуг (зокрема на вулиці). 

Для надання соціальних послуг у центрі утворюються такі структурні 

підрозділи (відділення): 

відділення натуральної та грошової допомоги; 

відділення надання соціальних послуг догляду вдома. 



 У центрі може бути утворено кілька відділень, які надають послуги за 

місцем проживання громадян (відділення соціальної допомоги вдома, 

відділення соціального супроводу сімей/осіб тощо). 

Відповідно до потреб територіальної громади в соціальних послугах у 

центрі можуть утворюватися: 

відділення соціальної роботи (проведення соціальної роботи з 

особами/сім’ями, зокрема інформаційно-просвітницька, соціально-

профілактична робота, оцінювання потреб осіб/сімей у соціальних послугах, 

організація надання їм соціальних послуг шляхом ведення випадку, 

моніторинг надання соціальних послуг центром, соціальне супроводження 

прийомних сімей і дитячих будинків сімейного типу, соціальний патронаж 

осіб, які відбули покарання у виді обмеження або позбавлення волі на певний 

строк, а також звільнених від подальшого відбування таких покарань); 

мобільна бригада соціально-психологічної допомоги особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі 

(надання особам, які постраждали від домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, послуг кризового та екстреного втручання, 

інформування, консультування, представництва інтересів; формування 

нетерпимого ставлення громадян до проявів домашнього насильства та/або 

насильства за ознакою статі, проведення заходів у сфері запобігання та 

протидії насильству). У центрі також можуть утворюватися мобільні бригади 

екстреного реагування для надання послуг кризового та екстреного 

втручання іншим вразливим групам населення; 

відділення надання соціальних послуг в умовах денного перебування 

(надання протягом дня дітям/особам з інвалідністю, громадянам похилого 

віку, у яких немає медичних протипоказань для перебування в колективі, 

соціальних послуг денного догляду, соціальної адаптації, соціальної 

реабілітації та інших соціальних послуг з метою усунення обмежень 

життєдіяльності). У центрі може бути утворено кілька відділень, які надають 

послуги в умовах денного перебування (відділення денного догляду, 

відділення соціальної адаптації тощо); 

спеціалізована служба (відділення) підтримки осіб, які постраждали від 

домашнього насильства та насильства за ознакою статі (надання особам, які 

постраждали від домашнього насильства та/або насильства за ознакою статі, 

соціальних послуг консультування, інформування, представництва інтересів, 

денного перебування, притулку тощо). 

Така служба (відділення) розміщується в окремому приміщенні (окремій 

будівлі, споруді або частині будівлі) з дотриманням принципу 

конфіденційності; 

стаціонарна/денна служба (стаціонарне/денне відділення) соціально-

психологічної реабілітації дітей (надання послуги соціально-психологічної 

реабілітації дітям, які перебувають у складних життєвих обставинах). 

Така служба (відділення) розміщується окремо від інших служб 

(відділень) (в окремому приміщенні, окремій будівлі, споруді або частині 

будівлі), де створюються умови, максимально наближені до сімейних; 



відділення надання соціальних послуг в умовах цілодобового 

перебування/проживання (надання соціальних послуг стаціонарного догляду, 

підтриманого проживання, паліативного догляду, притулку громадянам 

похилого віку, особам з інвалідністю, особам, які потребують паліативної 

допомоги, бездомним та іншим вразливим групам населення). У центрі може 

бути утворено кілька відділень, які надають послуги в умовах цілодобового 

перебування/проживання (відділення стаціонарного догляду, підтриманого 

проживання, паліативного догляду, притулок тощо); 

інші структурні підрозділи, діяльність яких спрямовується на надання 

послуг особам/сім’ям з урахуванням потреб у соціальних послугах, 

визначених у  територіальній громаді. 

Зазначені структурні підрозділи утворюються за рішенням Засновника 

центру. 

Структурний підрозділ очолює керівник, якого призначає на посаду та 

звільняє директор центру. 

Положення про структурні підрозділи центру затверджуються 

директором центру та погоджуються засновником. 

14. Центр має право: 

самостійно визначати форми та методи роботи; 

подавати до органів державної влади та органів місцевого 

самоврядування запити на інформацію, необхідну для організації надання 

соціальних послуг; 

утворювати робочі групи, мультидисциплінарні команди із залученням 

представників установ, закладів, організацій тощо, які в межах компетенції 

надають допомогу особам/сім’ям; 

залучати на договірній основі підприємства, установи, організації, 

фізичних осіб, волонтерів до надання соціальних послуг у підрозділах 

центру; 

залучати грошові кошти та інші ресурси (людські, матеріальні, 

інформаційні тощо), необхідні для надання соціальних послуг; 

в установленому порядку отримувати гуманітарну та благодійну 

допомогу, в тому числі із-за кордону, яка використовується для надання 

допомоги громадянам, які обслуговуються у відділеннях центру, та 

поліпшення матеріально-технічної бази центру. 

15. Центр провадить діяльність за принципами недискримінації, 

дотримання прав людини, прав дитини та прав осіб з інвалідністю; 

гуманізму; забезпечення рівних прав та можливостей жінок і чоловіків; 

поваги до честі та гідності; толерантності; законності; соціальної 

справедливості; доступності та відкритості; неупередженості та безпечності; 

добровільності; індивідуального підходу; комплексності; конфіденційності; 

максимальної ефективності та прозорості використання надавачами 

соціальних послуг бюджетних та інших коштів; забезпечення високого рівня 

якості соціальних послуг. 

16. Підставою для надання соціальних послуг є: 



направлення особи/сім’ї для отримання соціальних послуг, видане на 

підставі відповідного рішення структурного підрозділу з питань соціального 

захисту населення виконавчого органу сільської ради об’єднаної 

територіальної громади; 

результати оцінювання потреб особи/сім’ї у соціальних послугах. 

Рішення структурного підрозділу з питань соціального захисту населення 

виконавчого органу сільської ради об’єднаної територіальної громади про 

надання послуг особі/сім’ї приймається відповідно до Порядку організації 

надання соціальних послуг, затвердженого Кабінетом Міністрів України. 

17. Центр очолює директор, якого призначає на посаду (на конкурсній 

основі за контрактом) та звільняє з посади голова ради об’єднаної 

територіальної громади в порядку визначеному законодавством. 

18. Директор центру: 

організовує роботу центру, персонально відповідає за виконання завдань 

центру, визначає ступінь відповідальності працівників; 

здійснює контроль за повнотою та якістю надання соціальних послуг 

особам/сім’ям відповідно до державних стандартів і нормативів; 

забезпечує своєчасне подання звітності про роботу центру; 

затверджує положення про структурні підрозділи; 

затверджує посадові інструкції працівників; 

призначає в установленому порядку на посади та звільняє з посад 

працівників; 

затверджує правила внутрішнього розпорядку центру та контролює їх 

виконання; 

видає відповідно до компетенції накази та розпорядження, організовує та 

контролює їх виконання; 

укладає договори, діє від імені центру і представляє його інтереси; 

розпоряджається коштами центру в межах затвердженого кошторису; 

забезпечує фінансово-господарську діяльність центру, створення та 

розвиток матеріально-технічної бази для проведення комплексу заходів із 

надання соціальних послуг особам/сім’ям, у тому числі забезпечення 

автотранспортними засобами, спеціальними засобами для догляду і 

самообслуговування; 

забезпечує проведення атестації працівників в порядку, визначеному 

законодавством, та сприяє підвищенню їх кваліфікації; 

вживає заходів для поліпшення умов праці, забезпечення дотримання 

правил охорони праці, внутрішнього трудового розпорядку, санітарної та 

пожежної безпеки; 

здійснює інші повноваження, передбачені законодавством. 

19. Соціальні послуги надаються центром за рахунок бюджетних коштів, 

з установленням диференційованої плати залежно від доходу одержувача 

соціальних послуг або за рахунок одержувача соціальних послуг/третіх осіб.  

Розмір плати за соціальні послуги встановлюється центром у 

визначеному законодавством порядку і затверджується його директором. 



Кошти, що надходять від надання платних соціальних послуг, 

використовуються в установленому законодавством порядку. 

20. Умови оплати праці, тривалість робочого часу та відпусток 

працівників центру встановлюються відповідно до законодавства. 

З урахуванням потреб та можливостей територіальної громади у центрі 

може бути запроваджено підсумований облік робочого часу відповідно до 

норм Кодексу законів про працю України. 

21. Центр забезпечує для працівників, які надають соціальні послуги: 

створення належних умов для професійної діяльності (у тому числі 

підвищення кваліфікації, супервізії); 

проведення профілактичного медичного огляду; 

захист професійної честі, гідності та ділової репутації, зокрема в 

судовому порядку; 

надання спеціального одягу, взуття, інвентарю, велосипедів, проїзних 

квитків або виплату грошової компенсації за їх придбання відповідно до 

норм, затверджених засновником; 

створення безпечних умов праці. 

22. Ведення діловодства, бухгалтерського обліку та статистичної 

звітності у центрі здійснюється відповідно до законодавства. 

23. Моніторинг та оцінювання якості соціальних послуг у центрі 

проводиться відповідно до законодавства. 

Контроль за додержанням центром вимог законодавства у сфері надання 

соціальних послуг здійснюється в порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України. 

24. Центр володіє та користується майном, яке передано йому на праві 

оперативного управління органом, що його утворив, юридичними та 

фізичними особами, а також майном, придбаним за рахунок коштів місцевих 

бюджетів та інших джерел, не заборонених законодавством. 

Центр має право на придбання та оренду обладнання, необхідного для 

забезпечення функціонування центру. 

25. Засновник забезпечує створення та розвиток у центрі необхідної 

матеріально-технічної бази, в тому числі відповідність приміщень санітарно-

гігієнічним, будівельним і технічним нормам, вимогам пожежної безпеки та 

іншим нормам згідно із законодавством. 

26. Для осіб з інвалідністю та інших маломобільних груп населення 

центром в установленому порядку забезпечуються належні умови для 

вільного доступу до будівель закладу та приміщень обслуговування, 

безперешкодного переміщення прилеглою до закладу територією та 

всередині будівель, своєчасного отримання інформації, яка допомагає 

орієнтуватися в просторі, відповідно до вимог, установлених ДБН В.2.2 

40:2018 «Інклюзивність будівель і споруд. Основні положення» та ДБН В.2.2-

9:2018 «Громадські будинки та споруди. Основні положення», згідно з 

якими: 

на відкритих індивідуальних автостоянках біля закладу потрібно виділяти 

не менше ніж 10 відсотків місць (але не менше ніж одне місце) для 



транспорту осіб з інвалідністю, які мають бути позначені дорожніми знаками 

та горизонтальною розміткою з піктограмами міжнародного символу 

доступності відповідно до Правил дорожнього руху; 

покриття пішохідних доріжок, тротуарів і пандусів має бути рівним, 

застосування насипних або крупноструктурних матеріалів, що 

перешкоджають пересуванню на кріслах колісних або з милицями, не 

допускається; 

безперешкодний доступ з ґанку до приміщень першого поверху та 

ліфтового холу будівлі забезпечується облаштуванням пандуса - суцільної 

похилої площини, яка з’єднує дві різновисокі горизонтальні поверхні та 

облаштовується для переміщення колісних засобів і людей з однієї поверхні 

на іншу; 

нахил пандусів на шляхах руху і біля входу до будівлі має становити не 

більше ніж 8 відсотків (1:12), уздовж обох боків усіх сходів і пандусів 

необхідно встановлювати огорожу з поручнями, поручні пандусів потрібно 

розташовувати на висоті 0,7 і 0,9 метра, завершальні частини поручнів мають 

бути продовжені по горизонталі на 0,3 метра (як вгорі так і внизу); 

у разі неможливості облаштування пандуса потрібно застосовувати 

розумне пристосування у вигляді піднімальних пристроїв згідно з вимогами 

ДСТУ EN 81-70, ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2; 

всі приміщення мають бути доступними для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, при розміщенні приміщень у будівлях на два 

і вище поверхів, крім сходів, необхідно передбачати пандуси, ліфти згідно з 

вимогами ДСТУ EN 81-70, піднімальні платформи, вертикальні підйомники 

згідно з вимогами ДСТУ ISO 9386-1, ДСТУ ISO 9386-2 або інші пристрої для 

переміщення; 

дверні отвори в приміщенні мають бути без порогів і перепадів висот 

підлоги, ширина дверних отворів і відкритих отворів у стіні, а також виходів 

з приміщення на сходову клітку має становити не менше ніж 0,9 метра; 

санітарно-гігієнічні приміщення мають бути розраховані на осіб з 

інвалідністю та інші маломобільні групи населення; 

у туалетах загального користування (окремо для чоловіків і жінок) 

потрібно передбачити універсальну кабіну з можливістю заїзду до неї та 

переміщення в ній осіб у кріслах колісних; 

шляхи руху до будівель закладу та його територія мають відповідати 

умовам безперешкодного пересування для осіб з інвалідністю та інших 

маломобільних груп населення, а також обладнані засобами орієнтування та 

інформаційної підтримки; 

будівлі та приміщення, вхідні вузли і шляхи руху мають бути оснащені 

засобами орієнтування та інформування для осіб з порушеннями зору 

(зокрема тактильні та візуальні елементи доступності, позначення кольором 

сходинок, порогів, елементів обладнання, прозорих елементів конструкцій, 

інших об’єктів) та для осіб з порушеннями слуху (зокрема інформаційні 

термінали, екрани, табло з написами у вигляді рухомого рядка, пристрої для 

забезпечення текстового або відеозв’язку, перекладу жестовою мовою, 



оснащення спеціальними персональними приладами підсилення звуку), у 

тому числі з урахуванням положень ДСТУ-Н Б В.2.2-31:2011 «Настанова з 

облаштування будинків і споруд цивільного призначення елементами 

доступності для осіб з вадами зору та слуху» та ДСТУ Б 

ISO21542:2013 «Будинки і споруди. Доступність і зручність використання 

побудованого життєвого середовища». 

Якщо діючі об’єкти неможливо повністю пристосувати для потреб осіб з 

інвалідністю, забезпечується їх розумне пристосування відповідно 

до частини другої статті 27 Закону України «Про основи соціальної 

захищеності осіб з інвалідністю в Україні» за погодженням із громадськими 

об’єднаннями осіб з інвалідністю. 

 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Едуард ВОРОНИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                           № 19 
 

Про зміну засновника, назви та затвердження  

Статуту комунального закладу 

 «Тур’є - Реметівська дитяча школа мистецтв»  

Тур’є – Реметівської сільської ради 

в новій редакції  

 

 

Відповідно до Закону України статей 25, 26, 59 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», враховуючи розпорядження голови 

Перечинської районної державної адміністрації  від  10.12.2020 року № 215 

«Про вихід зі складу засновника Тур’є - Реметівської дитячої музичної 

школи» та рекомендації постійної комісії ради з гуманітарних питань,Тур’є –

Реметівська сільська  рада 

 

 

 

ВИРІШИЛА: 

 

 

  1. Увійти до складу засновника «Тур’я - Реметівської дитячої музичної 

школи - семирічки».  

  2. Перейменувати «Тур’я-Реметівську дитячу музичну школу-семирічку» 

на комунальний заклад «Тур’є-Реметівська дитяча школа мистецтв» Тур’є-

Реметівської сільської ради.  Юридична адреса: с.Тур’ї Ремети, вул. 

Центральна (Жовтнева), 10; код ЄДРПОУ 02165969. 

  3. Затвердити Статут комунального закладу «Тур’є-Реметівська дитяча 

школа мистецтв» Тур’є-Реметівської сільської ради у новій редакції (додаток 

№ 1). 

 4. Затвердити штатну чисельність комунального закладу «Тур’є-

Реметівська дитяча школа мистецтв» (додаток № 2). 



 5. Призначити тимчасово виконуючого обов’язки директора 

комунального закладу «Тур’є-Реметівська дитяча школа мистецтв» Тур’є - 

Реметівської сільської ради з 04.01.2021 року Козак Ольгу Іванівну. 

Уповноважити тимчасово виконуючого обов’язки директора закладу Козак О. 

І. провести державну реєстрацію змін.   

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

ради з гуманітарних питань (голова постійної комісії – Воронич Л. М.).  

 

 
 

Сільський  голова                                                            Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                             



                                                                                 Додаток №1 

                              до рішення Тур’є-Реметівської 

                              сільської ради 

                              від 17.12.2020 року  № 19 
 

 

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

 

КОМУНАЛЬНИЙ ЗАКЛАД  

 

“ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА ДИТЯЧА ШКОЛА МИСТЕЦТВ” 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с. Тур’ї Ремети 
 

2020 рік 



1. Загальні положення 

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

Тур’є - Реметівської сільської ради   (далі – Школа)  - є закладом спеціалі-

зованої мистецької освіти, яка надає початкову мистецьку освіту та належить 

до системи позашкільної освіти сфери культури.  

1.2. Власником Школи є Тур’є - Реметівська сільська рада (Засновник). 

Уповноваженим органом управління Школи є відділ культурита туризму 

виконавчого комітету  Тур’є - Реметівської сільської ради. 

1.3. Школа внесена до Реєстру неприбуткових установ та організацій. 

1.4. Доходи (прибутки) Школи використовуються виключно для 

фінансування видатків на утримання даної установи, реалізації мети (цілей, 

завдань) та напрямів діяльності. 

1.5. Забороняється розподіл отриманих доходів (прибутків) Школи або їх 

частини серед засновників (учасників), членів установи, працівників (крім 

оплати їхньої праці, нарахування єдиного соціального внеску), членів органів 

управління та інших пов'язаних з ними осіб. 

1.6. Школа у своїй діяльності керується Конституцією України, Законом 

України «Про культуру», «Про освіту», «Про позашкільну освіту», іншими 

нормативно-правовими актами Верховної ради України, Президента України 

та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури та 

інформаційної політики України, Положенням про мистецьку школу, 

рішеннями Засновника, його виконавчого комітету, наказами Органу 

управління, цим Статутом та іншими нормативно-правовими актами. 

1.7. Школа провадить свою діяльність за такими напрямами позашкільної 

освіти: 

- художньо-естетичний, що забезпечує розвиток творчих здібностей, 

обдарувань та набуття здобувачами практичних навичок, оволодіння 

знаннями у сфері вітчизняної і світової культури та мистецтва; 

- мистецький, що забезпечує набуття здобувачами спеціальних 

мистецьких виконавських компетентностей у процесі активної мистецької 

діяльності. 

1.8. Школа організовує освітній процес за освітніми програмами 

елементарного, середнього (базового) підрівнів початкової мистецької освіти  

та/або поглибленого підрівнів початкової мистецької освіти та за загальним 

мистецьким та/або початковим професійним спрямуваннями. Початкова 

мистецька освіта може здобуватися одночасно із здобуттям дошкільної, 

повної загальної середньої, професійної (професійно-технічної) та фахової 

передвищої освіти, а також незалежно від здобуття рівня освіти. 

Компетентності, здобуті за освітніми програмами початкової мистецької 

освіти, можуть враховуватися та визнаватися на відповідному рівні 

формальної освіти. 

1.9. Школа може здійснювати освітню діяльність за освітніми 

програмами початкової мистецької освіти для осіб з особливими освітніми 

потребами та інших громадян незалежно від віку відповідно до їхніх потреб і 

запитів. 



1.10. Інституційний аудит та громадська акредитація Школи 

здійснюються на підставах та у порядку, визначених чинним законодавством 

України. 

1.11. Мова навчання і виховання здобувачів освіти, ведення шкільної 

документації у Школі визначається Конституцією України і відповідним 

законом України. Мовою освітнього процесу у Школі є державна мова. 
 

2. Найменування та місцезнаходження 

2.1. Організаційно-правова форма - комунальна організація (установа, 

заклад). 

2.2. Найменування: комунальний заклад «Тур’є-Реметівська  дитяча 

школа мистецтв» Тур’є - Реметівської сільської ради. 

2.3. Скорочене найменування: Тур’є-Реметівська ДШМ . 

2.4. Місцезнаходження: 89221, Закарпатська область, Ужгородський 

район, с.Тур’ї  Ремети, вул. Центральна, 10. 
 

3. Організаційно-правові засади діяльності  

3.1. Школа є юридичною особою. Права та обов’язки юридичної особи 

Школа набуває із дня державної реєстрації. 

3.2. Школа є неприбутковим закладом, утворена та зареєстрована в 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

3.3. Школа здійснює діяльність на основі і відповідно до чинного 

законодавства України, а також цього Статуту. 

3.4. Школа має власні печатку, штамп, бланки, інші реквізити відповідно 

до чинного законодавства. Всі розрахунки проводить через централізовану 

бухгалтерію відділу культури Тур’є-Реметівської сільської ради. 

3.5. Школа користується закріпленим за нею комунальним майном. 

3.6. Основним видом діяльності Школи є освітня і мистецька діяльність, 

яка включає організацію, забезпечення та реалізацію мистецько-освітнього 

процесу з метою формування у здобувачів початкової мистецької освіти 

компетентностей, передбачених освітньою програмою. Як заклад освіти та 

сфери культури Школа також є середовищем для розвитку творчого 

мистецького потенціалу громадян, їх художньо-естетичного розвитку. 

3.7. Основними завданнями Школи є: 

3.7.1. Надання початкової мистецької освіти; 

3.7.2. Організація, забезпечення та провадження освітнього процесу для 

набуття здобувачами спеціальних здібностей, естетичного досвіду і ціннісних 

орієнтацій у процесі активної мистецької діяльності, формування у них 

теоретичних і практичних (у тому числі виконавських) загальних та 

професійних компетентностей початкового рівня в обраному виді мистецтва; 

3.7.3. Створення умов для професійної художньо-творчої самореалізації 

особистості здобувача початкової мистецької освіти; 

3.7.4. Популяризація академічного та народного мистецтва, долучення до 

нього широкого кола громадян незалежно від місця проживання, віку та 

сфери зайнятості; 



3.7.5. Формування потреб громадян у якісному культурному та 

мистецькому продукті, здобутті додаткових компетентностей у сфері 

культури, мистецтва, пробудження їх інтересу до творчості, спілкування з 

мистецтвом, мистецьких практик; 

3.7.6. Пошук та підтримка обдарованих і талановитих дітей з раннього 

віку, розвиток їх мистецьких здібностей; 

3.7.7. Здійснення інклюзивного навчання осіб з особливими освітніми 

потребами; 

3.7.8. Створення умов для набуття здобувачами первинних професійних 

навичок і вмінь, необхідних для їхньої соціалізації, подальшої самореалізації 

та/або професійної діяльності; 

3.7.9. Виховання громадянина України шляхом вивчення та виховання 

поваги до народних звичаїв, традицій, національних цінностей українського 

народу, етносів України, а також інших націй і народів; 

3.7.10. Здійснення творчої мистецької, інформаційної, методичної, 

організаційної роботи; 

3.8. З метою виконання завдань, що поставлені перед Школою, та 

забезпечення найбільш сприятливих умов для розвитку інтересів i здібностей 

здобувачів початкової мистецької освіти при Школі мають  діяти: 

3.8.1) фортепіанний відділ; 

3.8.2) відділ струнно-смичкових інструментів; 

3.8.3) відділ народних інструментів; 

3.8.4) відділ духових та ударних інструментів; 

3.8.5) відділ музично-теоретичних дисциплін; 

3.8.6) вокально-хоровий відділ; 

3.8.7) хореографічний відділ; 

3.8.8) театральний відділ; 

3.8.9) відділ живопису. 

При відповідній базі можуть створюватися і інші відділи, класи 

інклюзивної освіти, підрозділи, що працюватимуть на засадах самоокупності, 

а також відокремлені структурні підрозділи, філії які забезпечують надання 

послуг з початкової мистецької освіти за видами мистецтва або різним фахом; 

3.9. Відокремлені структурні підрозділи створюються з метою 

наближення місць навчання до громадян за місцем проживання. 

Відокремлений структурний підрозділ створюється за рішенням керівника 

Школи, за погодженням із Засновником. Фінансове, матеріально-технічне та 

кадрове забезпечення діяльності відокремлених структурних підрозділів 

Школи здійснюється Засновником в тому самому порядку, що й основного 

закладу. 

3.10. Школа має право: 

3.10.1) самостійно розробляти та затверджувати освітні програми для 

забезпечення освітнього процесу; 

3.10.2) здійснювати освітній процес за наскрізними освітніми 

програмами; 



3.10.3) реалізовувати академічну, кадрову та фінансову автономію в 

межах чинного законодавства України; 

3.10.4) реалізовувати освітні та мистецькі проекти; 

3.10.5) надавати платні додаткові освітні та інші послуги на договірних 

засадах; 

3.10.6) реалізовувати власну мистецьку продукцію; 

3.10.7) брати участь у грантових програмах та проектах; 

3.10.8) входити до складу освітніх комплексів та інших об’єднань із 

закладами освіти різних рівнів, освітніх округів за умови збереження статусу 

юридичної особи та своїх функцій, визначених цим Статутом; 

3.10.9) входити (у тому числі через своїх представників) до асоціацій, 

інших професійних та громадських об’єднань або створювати такі організації; 

3.10.10) бути базою для реалізації практичної підготовки педагогічних 

кадрів закладами фахової передвищої та вищої мистецької освіти відповідно 

до укладених договорів; 

3.10.11) бути базою для проведення заходів з підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників мистецьких шкіл; 

3.10.12) організовувати роботу своїх структурних підрозділів (філій) у 

приміщеннях інших закладів освіти, підприємств, організацій на підставі 

укладених договорів; 

3.10.13) укладати договори про співробітництво, встановлювати прямі 

зв’язки із закладами мистецької освіти, іншими закладами, підприємствами, 

установами, організаціями іноземних країн, міжнародними підприємствами, 

установами, організаціями, фондами тощо; 

3.10.14) Школа, педагогічні працівники та учні можуть брати участь у 

реалізації міжнародних, зокрема мистецьких та мистецько-освітніх, проектів і 

програм. Школа може залучати гранти міжнародних організацій та фондів 

відповідно до законодавства; 

3.10.15) залучати іноземних фахівців до проведення майстер-класів та 

інших форм освітньої і мистецької діяльності; 

3.10.16) учні та педагогічні працівники Школи мають право на 

академічну мобільність, участь у спільних освітніх, мистецько-освітніх та 

мистецьких програмах з вітчизняними та/або іноземними закладами освіти в 

Україні та за кордоном; 

3.10.17) Школа має право здійснювати іншу діяльність, не заборонену 

чинним законодавством України. 

3.11. Школа зобов’язана: 

3.11.1) надавати здобувачам якісні мистецько-освітні послуги, 

забезпечувати якість початкової мистецької освіти; 

3.11.2) виконувати стандарти початкової мистецької освіти, затверджені 

Міністерством культури та інформаційної політики України; 

3.11.3) створювати умови для реалізації індивідуальних освітніх 

траєкторій здобувачів в межах освітніх програм, набуття ними відповідних 

компетентностей; 



3.11.4) створювати і впроваджувати систему внутрішнього забезпечення 

якості освіти; 

3.11.5) дотримуватися вимог законодавства з питань господарської та 

фінансової діяльності; 

3.11.6) забезпечувати реалізацію вимог законодавства з питань оплати 

праці та підвищення кваліфікації педагогічних та інших працівників; 

3.11.7) здійснювати інші обов’язки, передбачені чинним законодавством 

України. 

3.12. Школа здійснює планування методичної роботи, спрямованої на 

вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Проводить роботу з 

підвищення кваліфікації педагогічних працівників за напрямами діяльності. 

Підвищення кваліфікації може проводитись у формі курсів, семінарів, 

майстер-класів, відкритих уроків, підготовки лекцій, рефератів і за іншими 

організаційними формами. Школа може надавати методичну допомогу 

педагогічним колективам, навчальним закладам регіону, молодіжним, 

дитячим, громадським організаціям. 

3.13. Школа здійснює заходи щодо своєї прозорості та інформаційної 

відкритості в межах, передбачених чинним законодавством України. 

3.14. Школа веде службову та навчальну документацію, яка регламентує 

організацію та провадження освітнього процесу. Службова та навчальна 

документація, а також окремі її форми визначаються Міністерством культури 

та інформаційної політики України. 

3.15. Школа подає статистичну звітність за формами та в строки, 

визначені чинним законодавством України. 

3.16. Структура та штатна чисельність Школи затверджуються 

виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради, штатний розпис - 

Тур’є-Реметівської сільським головою. 
 

4. Управління Школою 

4.1.Управління Школою в межах повноважень, визначених чинним 

законодавством України та цим Статутом, здійснюють: 

4.1.1. Засновник. 

4.1.2. Орган управління. 

4.1.3. Директор Школи. 

4.1.4. Колегіальний орган управління (Педагогічна рада). 

4.2. Засновник: 

4.2.1. Затверджує головні напрямки діяльності Школи та контролює їх 

виконання; 

4.2.2. Затверджує Статут Школи та зміни до нього; 

4.2.3. Ініціює проведення аудиту Школи у разі зниження мистецькою 

школою якості освітньої діяльності; 

4.2.4. Забезпечує створення у Школі умов для інклюзивної мистецької 

освіти початкового рівня; 



4.2.5. Забезпечує доступ громадян до початкової мистецької освіти 

відповідно до їх потреб і запитів шляхом розвитку Школи та відкриття 

відокремлених структурних підрозділів; 

4.2.6. Забезпечує фінансування діяльності Школи у частині забезпечення 

якісного і сучасного освітнього процесу та послуг з початкової мистецької 

освіти, які надаються Школою у межах затверджених освітніх програм; 

4.2.7. Забезпечує розвиток матеріально-технічної бази Школи; 

4.2.8. Забезпечує фінансування підвищення кваліфікації педагогічних 

працівників школи у межах, визначених чинним законодавством України; 

4.2.9. Компенсує витрати на навчання пільгових категорій громадян 

відповідно до чинного законодавства України; 

4.2.10. Забезпечує соціальний захист здобувачів, педагогічних 

працівників та інших працівників Школи; 

4.2.11. Приймає рішення про реорганізацію та ліквідацію Школи 

відповідно до чинного законодавства України; 

4.2.12. У разі реорганізації чи ліквідації Школи забезпечує здобувачам 

початкової мистецької освіти можливість продовжити навчання в іншій 

мистецькій школі; 

4.2.13. Реалізує інші права, передбачені законодавством України та 

статутом мистецької школи. 

4.3. Орган управління: 

4.3.1. Визначає головні напрямки діяльності Школи, затверджує плани 

діяльності та заслуховує звіти про їх виконання; 

4.3.2. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 

власністю Тур’є-Реметівської сільської ради, закріпленої за Школою. 

4.3.3. Здійснює контроль за фінансово-господарською діяльністю Школи; 

4.3.4. Укладає строковий трудовий договір (контракт) з керівником 

Школи, обраним (призначеним) у порядку, встановленому чинним 

законодавством України та Статутом Школи, розриває його з підстав та у 

порядку, які визначені чинним законодавством України та цим Статутом; 

здійснює контроль за його виконанням. 

4.4. Директор у межах наданих йому повноважень: 

4.4.1. Здійснює безпосереднє управління Школою; 

4.4.2. Організовує та забезпечує здійснення освітньої, фінансово-

господарської та іншої діяльності Школи. 

4.4.3. Представляє Школу у відносинах з державними органами, органами 

місцевого самоврядування, юридичними та фізичними особами і діє без 

доручень у межах повноважень, передбачених чинним законодавством 

України та цим Статутом; 

4.4.4. Вирішує питання фінансово-господарської діяльності Школи; 

4.4.5. Здійснює контроль за виконанням освітніх програм; 

4.4.6. Забезпечує функціонування внутрішньої системи забезпечення 

якості освіти; 

4.4.7. Укладає договори про надання освітніх послуг із здобувачами або їх 

законними представниками; 



4.4.8. Забезпечує умови для здійснення дієвого та відкритого 

громадського контролю за діяльністю Школи; 

4.4.9. Здійснює кадрову політику Школи, призначає на посади та звільняє 

з посад заступників директора, педагогічних та інших працівників Школи, 

визначає їх функціональні обов’язки за погодженням з Органом управління; 

4.4.10. Затверджує план прийому до Школи на відповідний навчальний 

рік; 

4.4.11. Визначає розміри плати за навчання в порядку, визначеному 

законодавством та подає на розгляд Органу управління для подальшого 

затвердження Виконавчим комітетом Тур’є-Реметівської сільської  ради; 

4.4.12. Видає у межах своєї компетенції накази та розпорядження і 

контролює їх виконання; 

4.4.13. Сприяє та створює умови для діяльності органів самоврядування 

Школи; 

4.4.14. Вводить в дію та забезпечує реалізацію рішень педагогічної ради 

щодо встановлення надбавок, доплат, премій, матеріальної допомоги 

працівникам Школи відповідно до чинного законодавства України; 

4.4.15. Сприяє створенню безпечних умов навчання та праці учасників 

освітнього процесу; 

4.4.16. Затверджує стратегію (перспективний план) розвитку Школи та 

освітні програми, розроблені Педагогічною радою; 

4.4.17. Забезпечує дотримання у Школі вимог законодавства України про 

охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 

створення належних умов праці; 

4.4.18. Несе відповідальність за збитки, завдані Школі з вини керівника, у 

порядку, визначеному чинним законодавством України; 

4.4.19.  Ініціює внесення змін до Статуту Школи; 

4.4.20. Подає на затвердження штатний розпис Школи у порядку 

встановленому чинним законодавством України; 

4.4.21. Здійснює інші повноваження, передбачені чинним законодавством 

України, цим Статутом,контрактом між Органом управління та керівником 

Школи. 

4.5. Директор призначається на посаду Органом управління Школи, 

відповідно до Законів України «Про освіту», «Про культуру», «Про 

позашкільну освіту»  

4.6. Директор Школи є головою Педагогічної ради – постійно-діючого 

колегіального органу управління Школою. Обов'язки секретаря Педагогічної 

ради виконує один з викладачів, який обирається строком на один рік. 

4.7. Педагогічна рада об'єднує педагогічних працівників Школи і 

створюється з метою розвитку та вдосконалення навчально-виховного 

процесу,  підвищення професійної майстерності та творчого зростання 

педагогічного  колективу. 

Педагогічна рада Школи здійснює планування діяльності Школи, у тому 

числі розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Школи. 

4.8. Педагогічна рада Школи: 



4.8.1. Планує роботу Школи; 

4.8.2. Розробляє стратегію (перспективний план) розвитку Школи; 

4.8.3. Розробляє освітні програми та оцінює результативність їх 

виконання; 

4.8.4. Розглядає питання формування контингенту та схвалює план 

прийому на відповідний рік, надає відповідні пропозиції директору на 

затвердження; 

4.8.5. Формує систему та затверджує процедури внутрішнього 

забезпечення якості освіти, включаючи систему та механізми забезпечення 

академічної доброчесності; 

4.8.6. Приймає рішення щодо видачі документів про початкову мистецьку 

освіту; 

4.8.7. Розглядає актуальні питання організації, забезпечення та розвитку 

освітнього процесу в Школі, її структурних підрозділах; 

4.8.8. Обговорює питання та визначає заходи щодо підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників, затверджує щорічний план підвищення 

кваліфікації педагогічних працівників; 

4.8.9. Ухвалює рішення щодо відзначення, морального та матеріального 

заохочення учнів, працівників та інших учасників освітнього процесу; 

4.8.10. Розглядає питання щодо відповідальності учнів, працівників 

Школи та інших учасників освітнього процесу за невиконання ними своїх 

обов’язків; 

4.8.11. Має право ініціювати проведення позапланового інституційного 

аудиту та громадської акредитації Школи; 

4.9. Рішення Педагогічної ради вводяться в дію наказами директора 

Школи. 

4.10. Вищим колегіальним органом громадського самоврядування Школи 

є загальні збори колективу. 

4.10.1. Засідання загальних зборів є правочинним, якщо в ньому бере 

участь не менше 2/3 її членів колективу. Рішення приймаються більшістю 

голосів присутніх на засіданні членів. Рішення мають рекомендаційний 

характер. Засідання оформлюються протоколами. 

4.11. У Школі, за рішенням загальних зборів, можуть створюватись і 

діяти піклувальна рада, учнівський та батьківський комітети, тощо. 
 

5. Учасники освітнього процесу 

5.1. Учасниками освітнього процесу в Школі є: 

5.1.1. Здобувачі початкової мистецької освіти - учні; 

5.1.2. Педагогічні працівники; 

5.1.3. Батьки учнів або їх законні представники; 

5.1.4. Інші працівники, залучені до провадження освітнього процесу; 

5.1.5. Інші особи, залучені до освітнього процесу у порядку, визначеному 

статутом Школи відповідно до чинного законодавства України. 

5.2. Права та обов’язки учнів визначаються чинним законодавством 

України та Статутом Школи. 



5.3. Учень має право на: 

5.3.1. Доступ до початкової мистецької освіти відповідно до його запитів, 

здібностей, обдарувань, уподобань та інтересів; 

5.3.2. Індивідуальну освітню траєкторію, яка реалізується, зокрема, через 

вільний вибір мистецької школи та освітніх програм, що нею пропонуються, 

видів, форм і темпу здобуття початкової мистецької освіти, методів і засобів 

навчання; 

5.3.3. Якісні освітні послуги, здобуття початкової мистецької освіти за 

одним або кількома підрівнями та відповідним спрямуванням в межах 

освітніх програм мистецької школи; 

5.3.4. Справедливе та об’єктивне оцінювання його результатів навчання 

та відзначення успіхів у навчанні та мистецькій діяльності; 

5.3.5. Свободу творчості, культурної та мистецької діяльності; 

5.3.6. Безпечні та нешкідливі умови навчання; 

5.3.6. Повагу до людської гідності; 

5.3.7. Користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи та послугами її структурних 

підрозділів; 

5.3.8. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що викори-

стовуються в освітньому процесі та науковій діяльності; 

5.3.9. Демонстрування своїх навчальних досягнень на культурно-

митецьких заходах, зокрема конкурсах, оглядах, фестивалях, олімпіадах, 

концертах, виставках, у виставах тощо; 

5.3.10. Особисту або через своїх законних представників участь у 

громадському самоврядуванні та управлінні Школи; 

5.3.11. Інші необхідні умови для здобуття освіти, у тому числі для осіб з 

особливими освітніми потребами та із соціально незахищених верств 

населення. 

5.4. Учень зобов’язаний: 

5.4.1. Виконувати вимоги освітньої програми (індивідуального 

навчального плану за його наявності), дотримуючись принципу академічної 

доброчесності, та досягати передбачених нею результатів навчання; 

5.4.2. Поважати гідність, права, свободи та законні інтереси всіх 

учасників освітнього процесу, дотримуватися етичних норм; 

5.4.3. Дбайливо та відповідально ставитися до власного здоров’я, майна 

Школи та довкілля; 

5.4.4. Дотримуватися статуту, правил внутрішнього розпорядку Школи, а 

також умов договору про надання освітніх послуг. 

5.5. Залучення учнів під час освітнього процесу до виконання робіт чи до 

участі у заходах, не пов’язаних з реалізацією освітньої програми, 

забороняється, крім випадків, передбачених законодавством. 

5.6. Педагогічними працівниками Школи є директор, заступники 

директора, викладачі, концертмейстери, методисти (за наявності), інші 

педагогічні працівники, на яких поширюються умови оплати праці 

педагогічних працівників. 



5.7. Педагогічний працівник Школи має право на: 

5.7.1. Академічну свободу, включаючи свободу викладання, свободу від 

втручання в педагогічну діяльність, вільний вибір форм, методів і засобів 

навчання, що відповідають освітній програмі; 

5.7.2. Педагогічну ініціативу; 

5.7.3. Розроблення та впровадження авторських навчальних програм, 

проектів, освітніх методик і технологій, методів і засобів, насамперед методик 

компетентнісного навчання; 

5.7.4. Користування бібліотекою, навчальною, виробничою, культурною, 

побутовою, оздоровчою інфраструктурою Школи та послугами її структурних 

підрозділів; 

5.7.5. Підвищення кваліфікації, вільний вибір освітніх програм, форм 

навчання, закладів освіти, установ та організацій, інших суб’єктів освітньої 

діяльності, що здійснюють підвищення кваліфікації педагогічних працівників; 

5.7.6. Проходження сертифікації відповідно до чинного законодавства 

України; 

5.7.7. Доступ до інформаційних ресурсів і комунікацій, що 

використовуються в освітньому процесі; 

5.7.8. Відзначення успіхів у своїй професійній діяльності, справедливе та 

об’єктивне її оцінювання; 

5.7.9. Захист професійної честі та гідності; 

5.7.10. Індивідуальну освітню, творчу, мистецьку, наукову та іншу 

діяльність за межами Школи; 

5.7.11. Безпечні і нешкідливі умови праці; 

5.7.12. Відпустку відповідно до законодавства; 

5.7.13. Участь у громадському самоврядуванні Школи; 

5.7.14. Участь у роботі колегіальних органів управління Школи. 

5.8. Педагогічні працівники зобов’язані: 

5.8.1. Постійно підвищувати свій професійний і загальнокультурний рівні 

та педагогічну майстерність; 

5.8.2. Виконувати освітню програму для досягнення учнями 

передбачених нею результатів навчання; 

5.8.3. Сприяти розвитку здібностей учнів, формуванню навичок 

здорового способу життя, дбати про їхнє фізичне і психічне здоров’я; 

5.8.4. Дотримуватися академічної доброчесності та забезпечувати її 

дотримання в освітньому процесі та в мистецькій діяльності; 

5.8.5. Проходити атестацію в порядку, визначеному Міністерством 

культури та інформаційної політики України; 

5.8.6. Дотримуватися педагогічної етики, поважати гідність, права, 

свободи і законні інтереси всіх учасників освітнього процесу; 

5.8.7. Настановленням й особистим прикладом утверджувати повагу до 

суспільної моралі та суспільних цінностей, зокрема правди, справедливості, 

патріотизму, гуманізму, толерантності, працелюбства; 



5.8.8. Формувати в учнів усвідомлення необхідності додержуватися 

Конституції та законів України, захищати суверенітет і територіальну 

цілісність України; 

5.8.9. Виховувати у здобувачів освіти повагу до державної мови та 

державних символів України, національних, історичних, культурних 

цінностей України, дбайливе ставлення до історико-культурного надбання 

України та навколишнього природного середовища; 

5.8.10. Формувати в учнів прагнення до взаєморозуміння, миру, злагоди 

між усіма народами, етнічними, національними, релігійними групами; 

5.8.11. Захищати учнів під час освітнього процесу від будь-яких форм 

фізичного та психічного насильства, приниження честі та гідності, 

дискримінації за будь-якою ознакою, пропаганди та агітації, що завдають 

шкоди здоров’ю здобувача освіти; 

5.8.12. Дотримуватися Статуту та правил внутрішнього розпорядку 

Школи, виконувати свої посадові обов’язки. 

5.9. Педагогічні працівники мають також інші права та обов’язки, 

передбачені законодавством, колективним договором, трудовим договором 

та/або Статутом Школи. Відволікання педагогічних працівників від 

виконання професійних обов’язків не допускається, крім випадків, 

передбачених законодавством. 

5.10. Загальні вимоги до освіти та професійної кваліфікації педагогічного 

працівника Школи визначаються чинним законодавством України. 

Специфічні кваліфікаційні вимоги до педагогічних працівників Школи 

встановлюються законодавством, зокрема професійним стандартом (за 

наявності) до відповідних посад педагогічних працівників. 

5.11. Обсяг педагогічного навантаження педагогічних працівників Школи 

встановлюється Директором згідно із чинним законодавством України. 

5.11.1. Норма годин на одну тарифну ставку викладача та 

концертмейстера Школи становить 18 навчальних годин на тиждень. Оплата 

роботи здійснюється відповідно до обсягу педагогічного навантаження. 

5.11.2. Доплати за завідування відділами, відділеннями встановлюються в 

розмірах, визначених чинним законодавством України. 

5.12. Перерозподіл педагогічного навантаження педагогічного працівника 

протягом навчального року можливий у разі зміни кількості годин за 

окремими навчальними програмами, що передбачається річним навчальним 

планом, у разі вибуття або зарахування учнів протягом навчального року, а 

також за письмовою заявою педагогічного працівника з додержанням 

законодавства України про працю. Перерозподіл педагогічного навантаження 

педагогічного працівника здійснюється Директором. 

5.13. Права та обов’язки батьків або інших законних представників учнів 

Школи визначаються чинним законодавством України, цим Статутом і 

договором про надання освітніх послуг. 

5.14. Батьки учнів або їх законні представники мають право: 

5.14.1. Захищати відповідно до законодавства права та законні інтереси 

здобувачів освіти; 



5.14.2. Брати участь у громадському самоврядуванні Школи, зокрема 

обирати і бути обраними до батьківських комітетів та органів громадського 

самоврядування Школи за їх наявності; 

5.14.3. Обирати заклад культури, освітню програму, вид і форму здобуття 

дітьми мистецької освіти; 

5.14.4. Брати участь у розробленні індивідуальної програми розвитку 

дитини та індивідуального навчального плану; 

5.14.5. Завчасно отримувати інформацію про всі заплановані та  

позапланові заходи та надавати згоду на участь у них дитини; 

5.14.6. Звертатися до Органу управління, керівника Школи та органів 

громадського самоврядування Школи з питань навчання та виховання дітей. 
 

6.Організація освітнього процесу в Школі 

6.1. Організація освітнього процесу в Школі здійснюється відповідно до 

плану, який розробляється педагогічною радою та затверджується директором 

Школи. 

6.2. План організації освітнього процесу визначає, зокрема, структуру 

навчального року, тривалість навчального тижня, уроків, занять, відпочинку 

між ними, інші форми організації освітнього процесу у межах часу, 

передбаченого освітньою програмою, з дотриманням вимог чинного 

законодавства України. 

6.3. Формування контингенту учнів, комплектування навчальних груп та 

інших творчих об’єднань у Школі здійснюється у період з 01 до 15 вересня, 

що є робочим часом викладача. У канікулярні, вихідні, святкові та неробочі 

дні Школа може працювати за окремим планом, затвердженим її директором. 

6.4. У період епідемій, екологічного лиха тощо, Засновником може 

встановлюватися особливий режим роботи Школи відповідно до чинного 

законодавства України. 

6.5. Освітній процес у Школі здійснюється за освітніми програмами. 

Освітня програма є єдиним комплексом освітніх компонентів, спланованих й 

організованих Школою з метою досягнення учнями результатів навчання 

(набуття компетентностей). 

6.5.1. Освітня програма містить вимоги до учнів, які можуть розпочати 

навчання за цією програмою, перелік освітніх компонентів та їх логічну 

послідовність, загальний обсяг навчального навантаження та очікувані 

результати навчання здобувачів освіти. 

6.5.2. Освітня програма розробляється з урахуванням особливостей 

соціально-економічного розвитку регіону, інтересів учнів, потреб сім’ї, 

запитів інших закладів освіти, молодіжних і дитячих громадських організацій 

та має передбачати освітні компоненти для вільного вибору здобувачів. 

6.6. Школа може здійснювати освітній процес за власними, в тому числі 

наскрізними освітніми програмами, або типовими освітніми програмами, що 

затверджуються Міністерством культури та інформаційної політики України. 

Для осіб з особливими освітніми потребами Школою можуть розроблятися 

окремі освітні програми за підрівнями початкової мистецької освіти або до 



освітніх програм, за якими працює Школа, може включатися корекційно-

розвитковий складник. 

6.7. На підставі освітньої програми Школа складає та затверджує річний 

план роботи, навчальний план та розклад занять, що конкретизують 

організацію освітнього процесу. 

6.7.1. У річному плані роботи визначаються дати початку та завершення 

навчального року, канікулярні періоди, кількість навчальних тижнів, система 

організації освітнього процесу (за чвертями, семестрами, півріччями), форми 

роботи, інші особливості організації навчання в Школі. 

6.7.2. Перерви між навчальними заняттями є робочим часом 

педагогічного працівника. 

6.8. Розрахунок навчальних годин на кожного учня та загальної кількості 

годин, які фінансуються за рахунок коштів відповідного бюджету, 

здійснюється в межах загального обсягу годин інваріантного та варіативного 

складників освітньої програми, конкретизованого в навчальному плані. 

6.9. Освітній процес у Школі здійснюється диференційовано відповідно 

до індивідуальних можливостей, запитів, інтересів, нахилів, здібностей учнів 

з урахуванням їх віку, психофізичних особливостей, стану здоров’я. 

6.10. Форми роботи, види, форми та перелік навчальних занять й 

освітньої діяльності, спрямованої на результати навчання здобувачів, види 

проведення контрольних заходів визначаються змістом початкової мистецької 

освіти, що розкривається в освітніх програмах Школи та навчальних 

програмах навчальних дисциплін (предметів). Наповнюваність груп для 

опанування здобувачами окремих освітніх компонентів визначається 

освітніми програмами з дотриманням вимог до забезпечення якості 

початкової мистецької освіти. 

6.11. Процедура приймання учнів на навчання до Школи, а також їх 

переведення з інших мистецьких шкіл, відрахування та поновлення на 

навчання визначається чинним законодавством України, цим Статутом та 

планом організації освітнього процесу з урахуванням освітніх програм. 

6.12. Зарахування учнів на навчання за освітньою програмою 

здійснюється наказом директора на підставі укладеного Договору про 

надання освітніх послуг. У договорі обов’язково зазначаються права й 

обов’язки сторін, відповідальність сторін за невиконання обов’язків, 

передбачених договором, а також розмір та порядок внесення плати за 

навчання. 

6.13. Питання внутрішнього переведення учнів у Школі, зарахування на 

освітні програми наступного підрівня початкової мистецької освіти та інші 

питання, пов’язані із здобуттям початкової мистецької освіти, вирішуються 

Школою в порядку, визначеному цим Статутом та планом організації 

освітнього процесу. 

6.14. Оцінювання досягнутих учнями результатів навчання здійснюється 

в порядку і за критеріями, визначеними освітньою програмою. Основною 

формою оцінювання учня є характеристика результатів його навчання та 

порівняння їх з тими, що містяться у вимогах навчальних програм дисциплін 



(предметів) на відповідних етапах навчання. Підсумкове оцінювання 

результатів навчання учнів здійснюється після завершення опанування 

освітньої програми шляхом виставлення оцінок в балах. Освітньою 

програмою може бути встановлена інша система оцінювання результатів 

навчання учнів. 

6.15. Учні, які у повному обсязі виконали освітню програму та 

продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, 

отримують Свідоцтво про початкову мистецьку освіту. Свідоцтво підписує 

директор Школи або особа, яка виконує його обов’язки на дату видачі 

документа. 

6.16. Учням, які не завершили навчання за освітньою програмою або не 

продемонстрували досягнення передбачених нею навчальних результатів, за 

запитом учня або його законного представника директор Школи може видати 

довідку про фактичний рівень та обсяг опанування освітньої програми.  

6.17. Школа проводить методичну та організаційну роботу, спрямовану 

на вдосконалення програм, змісту, форм і методів навчання. Для цього у 

Школі створюються методичні об’єднання, інші фахові формування, зокрема 

школа педагогічного наставництва. Школою щороку планується методична 

робота, що включає заходи з обміну педагогічним досвідом, вирішення 

педагогічних проблем, що спрямовані на підвищення якості початкової 

мистецької освіти в Школі. 

6.18. У разі організації та проведення на базі Школи заходів з підвищення 

кваліфікації директор має право видавати педагогічним працівникам, які 

взяли в них участь, відповідні довідки (сертифікати). 

6.19. Освітній процес поєднує індивідуальні і колективні форми роботи: 

6.19.1. Індивідуальні та групові уроки; 

6.19.2. Репетиції; 

6.19.3. Перегляди, вистави, конкурси, фестивалі, олімпіади, концерти; 

6.19.4. Лекції, бесіди, вікторини, екскурсії; 

6.19.5. Позаурочні заходи, а також інші форми, передбачені цим Статутом 

6.20. Основною формою освітнього процесу Школи є урок. Тривалість 

одного уроку в закладі визначається освітніми програмами, з урахуванням 

психофізіологічного розвитку та допустимого навантаження для різних 

вікових категорій і становить для учнів: віком від 5 до 6 років - 30 хвилин; 

віком від                6 до 7 років - 35 хвилин; інших - 45 хвилин. Кількість, 

тривалість та послідовність уроків і перерв між ними визначається 

розкладами, що затверджуються заступниками керівника Школи з навчальної 

роботи. 

6.21. Відволікання учнів на роботи та заходи, не пов'язані з навчально-

виховним процесом, за рахунок навчального часу забороняється, крім 

випадків,  передбачених чинним законодавством України. 
 

7. Фінансово-господарська діяльність та матеріально-технічна база 

7.1. Фінансово-господарська діяльність Школи здійснюється відповідно 

до чинного законодавства України. 



7.2. Фінансування Школи здійснюється за рахунок коштів місцевого 

бюджету, а також за рахунок додаткових джерел фінансування, не 

заборонених чинним законодавством України. 

7.3. Додатковими джерелами фінансування Школи є: 

7.3.1. Кошти, одержані за надання освітніх послуг, від надання в оренду 

приміщень, обладнання, не оподатковуються і спрямовуються на соціальні 

потреби та розвиток Школи; 

7.3.2. Гуманітарна допомога; 

7.3.3. Благодійні внески, гранти, дарунки, всі види добровільної та 

безоплатної допомоги, внески від спонсорів та меценатів, інших юридичних 

та фізичних осіб. 

7.3.4. Інші джерела не заборонені чинним законодавством України. 

7.4. Кошти, отримані за рахунок додаткових джерел фінансування, 

використовуються Школою на діяльність, передбачену цим Статутом. 

7.5. Розмір плати, порядок оплати та надання пільг по оплаті за навчання 

у Школі затверджується рішенням виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради за відповідним поданням директора Школи.  

7.6. Розмір та умови оплати навчання в Школі та надання нею додаткових 

освітніх послуг зазначаються у Договорі про надання освітніх послуг між 

Школою і здобувачем освіти (його законними представниками) та/або 

юридичною чи фізичною особою, яка здійснює оплату відповідно до чинного 

законодавства України. Плата може вноситися за весь строк навчання 

повністю одноразово або частинами – щомісяця, щокварталу, щосеместру. 

7.7. Школа, за умови прийняття відповідного рішення Виконавчим 

комітетом Тур’є-Реметівської сільської ради, має право змінювати розмір 

плати за навчання у порядку, передбаченому договором, не більше одного 

разу на рік і не більш як на офіційно визначений рівень інфляції за попередній 

календарний рік. 

7.8. Кошти, отримані Школою як плата за навчання або за надання 

додаткових освітніх послуг, не можуть бути вилучені в дохід держави або 

місцевих бюджетів. Зазначені кошти спрямовуються на утримання та  

зміцнення матеріально-технічної бази закладу,  матеріальні витрати, пов’язані 

з навчально-виховною роботою, оплату праці, матеріальне стимулювання 

працівників тощо. 

7.9. У разі одержання коштів з інших джерел бюджетні асигнування 

Школи не зменшуються. 

7.10. Школа самостійно розпоряджається надходженнями від 

провадження господарської та іншої діяльності, передбаченої її Статутом, за 

погодженням з Органом управління. 

7.11. Кошти, матеріальні та нематеріальні активи, що надходять Школі у 

вигляді безповоротної фінансової допомоги, інших надходжень, добровільних 

пожертвувань юридичних і фізичних осіб, у тому числі нерезидентів, для 

провадження освітньої, культурної, мистецької діяльності, не вважаються 

прибутком. 



7.12. Учні Школи, яким відповідно до чинного законодавства України 

надане таке право, здобувають початкову мистецьку освіту безоплатно. 

Засновник та має право встановлювати додаткові пільги з плати за навчання з 

урахуванням можливостей бюджету. 

7.13. Майно Школи є комунальною власністю Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

7.14. Майно Школи становлять необоротні та оборотні активи, основні 

засоби та грошові кошти, а також інші цінності, передані йому Засновником. 

7.15. Школа володіє, користується і розпоряджається майном, земельною 

ділянкою відповідно до чинного законодавства України. Основні фонди, 

земельні ділянки та інше майно Школи не підлягають вилученню, не можуть 

бути джерелом погашення податкового боргу. 

7.16. Школа розпоряджається своїми фінансовими ресурсами, забезпечує 

максимальну економію з витрачання матеріалів, їх цільове використання. 

7.17. Школа має право, з дозволу Засновника або Органу управління, 

здавати в оренду, передавати, надавати в безоплатне користування належне 

йому комунальне майно, у порядку, визначеному чинним законодавством 

України. Школа має право списувати майно з балансу у встановленому 

порядку. 

7.18. Школа несе відповідальність за збереження та ефективне використання 

комунального майна. 
 

8. Реорганізація або ліквідація Школи 

8.1. Припинення діяльності Школи відбувається шляхом її реорганізації 

(злиття, приєднання, поділу, виділення, перетворення) або ліквідації.  

8.2. Приєднання, злиття Школи здійснюється за рішенням Засновника 

Школи. При цьому майнові права та обов’язки Школи переходять до суб’єкта, 

що утворений внаслідок злиття, приєднання. 

8.3. Поділ Школи, виділення з її складу суб’єкта діяльності здійснюється 

за рішенням Засновника Школи. При цьому майнові права та обов’язки 

Школи розподіляються між його правонаступниками згідно з розподільчим 

балансом. 

8.4. Перетворення Школи здійснюється за рішенням Засновника Школи. 

У разі перетворення Школи у інший суб’єкт діяльності до новоутвореного 

суб’єкта господарювання переходять усі майнові права і обов’язки Школи.  

8.5. Ліквідація Школи проводиться за рішенням Засновника, або за 

рішенням органу влади, який має за законом відповідні повноваження.  

8.6. При реорганізації Школи вся сукупність прав та обов’язків 

переходить до його правонаступників. 

8.7. Школа ліквідується у випадках: 

8.7.1. Прийняття відповідного рішення Засновником. 

8.7.2. На інших підставах, передбачених чинним законодавством України. 

8.8. Ліквідація Школи здійснюється відповідно до чинного законодавства 

України. 



8.9. У разі припинення діяльності Школи (ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення) усі активи передаються одній або кільком 

неприбутковим комунальним організаціям відповідного виду або 

зараховуються до доходу міського бюджету. 

8.10. Ліквідація Школи здійснюється ліквідаційною комісією, яка 

утворюється Засновником або за рішенням суду. 

8.11. Порядок і строки проведення ліквідації, а також строк для 

пред’явлення вимог кредиторами, що не може бути меншим, ніж два місяці з 

дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який 

прийняв рішення про ліквідацію. 

8.12. Ліквідаційна комісія розміщує у засобах масової інформації 

повідомлення про припинення юридичної особи та про порядок і строк 

заявлення кредиторами вимог до неї, а наявних (відомих) кредиторів 

повідомляє особисто у письмовій формі у визначені законодавством України 

строки. Одночасно ліквідаційна комісія вживає усіх необхідних заходів зі 

стягнення дебіторської заборгованості Школи. 

8.13. З моменту призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження з управління Школою. Ліквідаційна комісія складає 

ліквідаційний баланс та подає його органу, який призначив ліквідаційну 

комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного балансу повинні бути 

перевірені у встановленому законодавством України порядку. 

8.14. Ліквідаційна комісія виступає у суді від імені закладу, що 

ліквідується. 

8.15. Черговість та порядок задоволення вимог кредиторів визначаються 

відповідно до законодавства України. 

8.16. Працівникам Школи, які звільняються у зв’язку з її реорганізацією 

чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів відповідно до 

законодавства України про працю. 

8.17. Школа вважається такою, що припинила свою діяльність, із дати 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи. 

8.18. Питання, не врегульовані законодавством України, вирішуються 

Засновником та/або Органом управління. 
 

9. Порядок внесення змін та доповнень до Статуту 

9.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника та 

викладаються в новій редакції.  

9.2. Зміни до цього Статуту підлягають державній реєстрації у 

встановленому законодавством України порядку. 

9.3. Усі, відповідним чином посвідчені, примірники цього Статуту мають 

однакову юридичну силу та зберігаються в Органі управління та директора 

Школи. 

 

 

Секретар сільської ради                                                Едуард  ВОРОНИЧ 



 

                                                                                 Додаток № 2  

                                                                                 до рішення Тур’є-Реметівської  

                                                                                 сільської ради 

                              від 17.12.2020 року  № 19 

 

                                            Штатна чисельність 

комунального закладу «Тур’є-Реметівська дитяча школа мистецтв»                 

Тур’є -Реметівської сільської ради 

 

 

 

№ 

з/п 

Назва посади кількість 

штатних 

одиниць 

1.  Директор 1 

2. Вчитель-викладач 14 

3. Секретар-діловод  0,75 

 ВСЬОГО: 15,75 

 

 

Секретар сільської ради                                                     Едуард  ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                            



                                                                                          

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                           № 20 
 
 

Про виготовлення печаток 

виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради  

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», з метою належного надання адміністративних послуг на всій 

території Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади та відповідно 

до постанови Кабінету Міністрів України від  17 січня 2018 року № 55 

«Деякі питання документування управлінської діяльності», та постанови 

Кабінету Міністрів України від 19.10.2016 року №736 «Про затвердження 

Типової інструкції про порядок ведення обліку, зберігання, використання і 

знищення документів та інших матеріальних носіїв інформації, що містять 

службову інформацію», Тур’є-Реметівська сільська рада 

   

ВИРІШИЛА: 

 

1. Виготовити печатки виконавчого комітету Тур’є-Реметівської 

сільської ради: 

 № 1 (на печатці повинні міститься такі відомості: «Тур’є- 

Реметівська сільська рада ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ», № 1 код 26528514, 

89221 с.Тур’ї Ремети, вул. Тканка, 1). Передати печатку № 1 старості у селі 

Вільшинки; 

 № 2 (на печатці повинні міститься такі відомості: «Тур’є- 

Реметівська сільська рада ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ», № 2 код 26528514, 

89221 с.Тур’ї Ремети, вул. Тканка, 1). Передати печатку № 2 старості у 

селах Турички, Лумшори, Липовець, Лікіцари; 

 № 3 (на печатці повинні міститься такі відомості: «Тур’є-

Реметівська сільська рада ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ», № 3 код26528514, 



89221 с.Тур’ї Ремети, вул. Тканка, 1). Передати печатку № 3 старості у селі 

Туриця; 

 № 4 (на печатці повинні міститься такі відомості: «Тур’є - 

Реметівська сільська рада ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ», № 4 код 26528514, 

89221 с.Тур’ї Ремети, вул. Тканка, 1). Передати печатку № 4 старості у 

селах Тур’я Пасіка, Раково, Завбуч; 

 № 5 (на печатці повинні міститься такі відомості: «Тур’є-

Реметівська сільська рада ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ», № 5 код 26528514, 

89221 с.Тур’ї Ремети, вул. Тканка, 1). Передати печатку № 5 старості у 

селах Порошково, Мокра, Маюрки; 

 № 6 (на печатці повинні міститься такі відомості: «Тур’є-

Реметівська сільська рада ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ», № 6 код 26528514, 

89221 с.Тур’ї Ремети, вул. Тканка, 1). Передати печатку № 6 старості у 

селах Тур’я Бистра, Свалявка;  

 № 7 (на печатці повинні міститься такі відомості: «Тур’є-

Реметівська сільська рада ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ», № 7 код 26528514, 

89221 с.Тур’ї Ремети, вул. Тканка, 1). Передати печатку № 7 старості у 

селах Тур’я Поляна, Полянська Гута.  

2. Печатка видається старостам сіл, що входять до складу Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади. 

3. Покласти персональну відповідальність за збереження та 

використання печаток на старост сіл, що входять до складу Тур’є-

Реметівської сільської територіальної громади. 

 

 

 

 

Сільський голова                                                           Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                           № 21 
 
 

Про затвердження Плану діяльності 

з підготовки проєктів регуляторних 

актів на 2021 рік 
 
 
 

             З метою забезпечення здійснення державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності, відповідно до статті 7 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

враховуючи рекомендації постійної комісії ради з питань прав людини, 

законності, депутатської діяльності,  етики та регламенту, керуючись 

статтею 25 та частиною 1 статті 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

       1. Затвердити План з підготовки проектів регуляторних актів Тур’є-

Реметівської сільської ради на 2021 рік (додається).  

       2. Секретарю сільської ради Воронич Е. В. оприлюднити дане рішення в 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

  3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

з питань прав людини, законності, депутатської діяльності,  етики та 

регламенту (голова постійної комісії – Яцик О. Д.).  
 

 

 

 

Сільський  голова                                                          Надія ДЕВІЦЬКА 



                                                                                                                                                                Додаток до                                                                                                                                                                                                      

                                                                                                                                                                рішення сесії сільської ради 

                                                                                                                                                                від 17.12.2020 року № 21 

 
 

План 

діяльності  з підготовки проектів регуляторних актів Тур’є-Реметівської сільської ради на 2021рік 
 

№ 

з/п 

Вид 

документ 

та 

Назва проекту регуляторного 

акту 

Цілі прийняття 

регуляторного акту 

Строки 

підгото

вки 

Підрозділ 

відповідальний 

за розробку 

Примітки (спосіб 

оприлюднення, 

суб’єкт ініціативи, 

внесення змін до 

плану, тощо) 

1. Проект 

рішення 

сільської 

ради 

Про встановлення місцевих 

податків і зборів на території 

Тур’є - Реметівської сільської 

ради 

 

 

 

Забезпечення надходжень до 

сільського бюджету, здійснення 

планування та прогнозування  

надходжень від сплати податків 

при формуванні сільського 

бюджету, виконання вимог 

Податкового кодексу України  

Перше 

півріччя 

2021 р. 

Фінансовий 

відділ, відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності  

Шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті  

Тур’є - Реметівської 

сільської ради 

 

2. Проект 

рішення 

сільської 

ради 

Про встановлення ставок та пільг 

із сплати земельного податку на 

2022 рік  

Забезпечення надходжень до 

сільського бюджету, здійснення 

планування та прогнозування 

надходжень від сплати податків 

при формуванні сільського 

бюджету, виконання вимог 

Податкового кодексу України  

Перше 

півріччя 

2021 р. 

Фінансовий 

відділ, відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті  

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 



3. Проект 

рішення 

сільської 

ради 

Про встановлення ставок та пільг 

із сплати податку на нерухоме 

майно, відмінне від земельної 

ділянки, на 2022 р. 

Забезпечення надходжень до 

сільського бюджету, здійснення 

планування та прогнозування 

надходжень від сплати податків 

при формуванні сільського 

бюджету, виконання вимог 

Податкового кодексу України 

Перше 

півріччя 

2021 р. 

Фінансовий 

відділ, відділ 

бухгалтерського 

обліку та 

фінансової 

звітності 

Шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті  

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

4. Проект 

рішення 

сільської 

ради 

Про затвердження Регламенту 

роботи відділ «Центр надання 

адміністративних послуг» 

виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Вдосконалення нормативного 

регулювання та приведення у 

відповідність вимогам чинного 

законодавства з питань надання 

адміністративних послуг, які 

надаються через Центр надання 

адміністративних послуг 

виконавчого комітету Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

Перше 

півріччя 

2021 р. 

Відділ «Центр 

надання 

адміністративни

х послуг» 

Шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті  

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 

5. Проект 

рішення 

сільської 

ради 

Про затвердження Правил 

розміщення зовнішньої реклами 

на території  Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

Врегулювання відносин, що 

виникають у зв’язку з 

розміщенням зовнішньої 

реклами на території 

територіальної громади та 

визначення порядку надання 

дозволів на розміщення такої 

реклами 

Друге 

півріччя 

2021 р. 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

транспорту та 

благоустрою 

Шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті  

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 6. Проект 

рішення 

сільської 

ради 

Про затвердження Положення 

про порядок передачі в оренду 

майна, що належить до 

комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради  

 

Врегулювання орендних 

відносин, процедури надання в 

оренду майна комунальної 

власності, забезпечення 

прозорих і об’єктивних ставок 

за використання майна 

Друге 

півріччя 

2021 р. 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

транспорту та 

благоустрою 

Шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті  

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

                                                                                            



7. Проект 

рішення 

сільської 

ради 

Про затвердження методики 

розрахунку і порядку 

використання плати за оренду 

майна, що належить до 

комунальної власності Тур’є- 

Реметівської сільської ради  

 

Підвищення прозорості і 

відкритості процедури 

розрахунку плати за оренду 

комунального майна, 

встановлення економічно-

обрунтованих орендних 

ставок, удосконалення 

правового регулювання 

відносин між власником 

комунального майна та 

суб’єктами господарювання 

Друге 

півріччя 

2021 р. 

Відділ земельних 

відносин та 

екології, 

фінансовий відділ  

Шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті  

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

8. Проект 

рішення 

сільської 

ради 

Про затвердження Правил 

благоустрою території населених 

пунктів Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

Визначення та дотримання 

загальних вимог Правил 

благоустрою на території 

населених пунктів Тур’є- 

Реметівської сільської 

територіальної громади 

Друге 

півріччя 

2021 р. 

Відділ житлово-

комунального 

господарства, 

транспорту та 

благоустрою  

Шляхом публікації на 

офіційному веб-сайті  

Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 

 
 
 
 
 

Секретар сільської ради                                                                                   Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                           № 22 
 

Про внесення змін до рішення 32-ї сесії 

VІІ скликання  від  20 грудня 2019 року 

«Про сільський бюджет  на 2020 рік»                         07308512000_ 

(із змінами  14 лютого  2020 року,                                       код бюджету 

30 березня   2020 року, 30 червня 2020 

року, 14 серпня 2020 року,  25 вересня 2020 року, 

13 жовтня   2020 року) 
 

           Керуючись статтею  23,78,93  Бюджетного кодексу України, 

відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

закону України №1009-ІХ від 17.11.2020 року «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо упорядкування окремих питань організації та 

діяльність органів місцевого самоврядування  і районних державних 

адміністрацій», враховуючи рішення про внесення змін до рішення 24 сесії 

«Про сільський бюджет» Турицької  сільської ради від 20 грудня 2020 року 

№ 145, 34-ї сесії Порошківської сільської ради VІІ скликання  від  24 грудня 

2019 року № 592,30-ї сесії Тур’я Полянської сільської ради VІІ скликання від 

17 грудня 2019 року № 372, 38-ї сесії Тур’я Пасіцької сільської ради VІІ 

скликання від 16 грудня 2019 року № 354, 38-ї сесії Туричківської сільської 

ради VІІ скликання від 17 грудня 2019 року № 264 сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

         1. Затвердити зміни до доходів сільського бюджету  на 2020 рік  згідно 

додатку №1. 

         2. Затвердити зміни до розподілу  видатків сільського бюджету на 2020 

рік згідно додатку № 2.  

        3. Затвердити зміни до додатку № 2 рішення 32-ї сесії VІІ скликання  від   

20 грудня 2019 року  «Про сільський бюджет  на 2020 рік» згідно додатку № 

3. 

        4. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів згідно 

додатку № 4 



        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва(голова постійної 

комісії – Лоскій І.І.). 

    
 

 

   Сільський голова                                                               Надія ДЕВІЦЬКА 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                        № 22/4 
 

Про внесення змін до рішення 24-ї сесії 

Турицької сільської ради VІІ скликання   

від  20 грудня 2019 року «Про сільський                       07308513000 

бюджет  на 2020 рік» (із  змінами 23                                 код бюджету 

вересня 2020 року)                                
 

           Керуючись статтею  23,78,93  Бюджетного кодексу України, 

відповідно до ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», закону України №1009-ІХ від 17.11.2020 року «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо упорядкування окремих питань організації 

та діяльність органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити зміни до розподілу  видатків сільського бюджету на 2020 

рік згідно додатку № 1.  

           2. Затвердити зміни до додатку № 2 рішення 24-ї сесії VІІ скликання  

від   20 грудня 2019 року «Про сільський бюджет на 2020 рік» згідно додатку 

№ 2. 

           3. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів згідно 

додатку № 3. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної 

комісії – Лоскій І.І.). 
 

 
 

 

Сільський голова                                                                    Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                        № 22/3 
 

Про внесення змін до рішення 34-ї сесії 

Порошківської сільської ради 

VІІ скликання  від  24 грудня 2019 року 

«Про сільський бюджет  на 2020 рік»                    07308506000_ 

(із  змінами20 лютого 2020 року, 26 червня            код бюджету 

2020 року, 07 червня 2020 року, 11 вересня )                   

 року) 
 

           Керуючись статтею 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, 

відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», закону України № 1009-ІХ від 17.11.2020 року «Про внесення  змін 

до деяких «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

упорядкування окремих питань організації та діяльність органів місцевого 

самоврядування і районних державних адміністрацій», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити зміни до розподілу  видатків сільського бюджету на 2020 

рік згідно додатку № 1.  

           2. Затвердити зміни до додатку № 2 рішення 34-ї сесії VІІ скликання  

від   24 грудня 2019 року  «Про сільський бюджет  на 2020 рік» згідно 

додатку № 2. 

           3. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів згідно 

додатку № 3. 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної 

комісії – Лоскій І.І.). 
 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання) 

  

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                        № 22/2 
 

Про внесення змін до рішення 30-ї сесії 

Тур’я Полянської сільської ради 

VІІ скликання  від  17  грудня 2019 року 

«Про сільський бюджет  на 2020 рік»                            07308511000_ 

(із  змінами25 травня 2020 року,                                              код бюджету 

04 серпня 2020 року, 28 вересня 

2020 року) 
 

           Керуючись статтею 23, 78, 93 Бюджетного кодексу України, 

відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

закону України №1009-ІХ від 17.11.2020 року «Про внесення змін до деяких 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування окремих 

питань організації та діяльність органів місцевого самоврядування  і 

районних державних адміністрацій», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

           1. Затвердити зміни до розподілу  видатків сільського бюджету на 2020 

рік згідно додатку № 1.  

           2. Затвердити зміни до додатку № 2 рішення 30-ї сесії VІІ скликання  

від   17 грудня 2019 року  «Про сільський бюджет  на 2020 рік» згідно 

додатку № 2. 

           3.  Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів згідно 

додатку № 3. 

           4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва(голова постійної 

комісії – Лоскій І.І.). 
 

 
 

Сільський голова                                                               Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                        № 22/1 
 

Про внесення змін до рішення 38-ї сесії 

Тур’я  Пасіцької сільської ради 

VІІ скликання  від  16 грудня 2019 року 

«Про сільський бюджет  на 2020 рік»                      0730851000_ 

(із  змінами20 лютого 2020 року, 25червня              код бюджету 

2020 року, 11 серпня 2020 року)                   
 
 

           Керуючись статтею  23,78,93  Бюджетного кодексу України, 

відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

закону України №1009-ІХ від 17.11.2020 року «Про внесення  змін до деяких 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування окремих 

питань організації та діяльність органів місцевого самоврядування  і 

районних державних адміністрацій», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити зміни до розподілу  видатків сільського бюджету на 2020 

рік згідно додатку № 1.  

          2. Затвердити зміни до додатку № 2 рішення 38-ї сесії VІІ скликання  

від   16 грудня 2019 року  «Про сільський бюджет  на 2020 рік» згідно 

додатку № 2. 

          3. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів згідно 

додатку № 3. 

          4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва(голова постійної 

комісії – Лоскій І.І.). 
 

 

Сільський голова                                                                  Надія ДЕВІЦЬКА 
 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (1-ше пленарне засідання) 

  

VIII скликання  

 

                                                         РІШЕННЯ 

 

17.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                        № 22/5 
 

Про внесення змін до рішення 38-ї сесії 

Туричківської сільської ради 

VІІ скликання  від  17  грудня 2019 року 

«Про сільський бюджет  на 2020 рік»                            0730851000 

(із  змінами22 червня  2020 )                                             код бюджету 

року,  22 серпня  2020 року) 
 

           Керуючись статтею  23,78,93  Бюджетного кодексу України, 

відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

закону України №1009-ІХ від 17.11.2020 року «Про внесення  змін до деяких 

«Про внесення змін до деяких законів України щодо упорядкування окремих 

питань організації та діяльність органів місцевого самоврядування  і 

районних державних адміністрацій», сільська рада  

 

ВИРІШИЛА: 

 

        1. Затвердити зміни до розподілу  видатків сільського бюджету на 2020 

рік згідно додатку № 1.  

        2. Затвердити зміни до додатку №2 рішення 38-ї сесії VІІ скликання  від   

16 грудня 2019 року  «Про сільський бюджет  на 2020 рік» згідно додатку № 

2. 

         3. Затвердити зміни до обсягу міжбюджетних трансфертів згідно 

додатку № 3. 

         4. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної 

комісії – Лоскій І.І.). 
 

 
 

Сільський голова                                                                Надія ДЕВІЦЬКА 
 


