
 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                          № 23 
 

Про створення комунального  

закладу «Публічна бібліотека  

Тур’є-Реметівської сільської ради» 

 

Відповідно до частини 1 пункту 30 статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Закону України «Про бібліотеки та 

бібліотечну справу»,  з метою забезпечення організації надання 

бібліотечних послуг жителям громади, Тур’є-Реметівська сільська рада   
 

ВИРІШИЛА: 

 

1. Створити на базі бібліотек-філій громади комунальний заклад, 

«Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради», без статусу 

юридичної особи з 01.01.2021 року. 

2. Затвердити Положення комунального закладу «Публічна бібліотека 

Тур’є-Реметівської сільської ради» (додаток 1).  

3. Затвердити штатну чисельність комунального закладу «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» (додаток 2). 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійні 

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

регламенту (голова постійної комісії –  Яцик О. Д.) та постійну комісію з 

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

 
 
 
 
Сільський голова                                                       Надія  ДЕВІЦЬКА 

 
 



                                                                                        Додаток 1 

                         до рішення Тур’є-Реметівської  

                         сільської ради 

                         від 24.12.2020 року  № 23 

 
 

ПОЛОЖЕННЯ  

комунального закладу «Публічна бібліотека  

Тур’є-Реметівської сільської ради» 

 

1. Загальні положення. 

1.1. Положення комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради» розроблене відповідно до Конституції 

України, Цивільного Кодексу України, Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про культуру», Закону 

України «Про бібліотеки і бібліотечну справу» і є документом, який 

регламентує діяльність комунального закладу. 

 1.2. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради (скорочена назва – публічна бібліотека) не є юридичною 

особою. 

 1.3. Юридична адреса закладу: с.Тур’ї Ремети, вул. Радванка, 85 

Ужгородського району. 

 1.4. Власником закладу є Тур’є-Реметівська сільська рада (далі –

засновник), а уповноваженим нею органом управління є відділ культури та 

туризму Тур’є-Реметівської сільської ради (далі – уповноважений орган 

управління). 

 1.5. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради» – це об’єднання бібліотек в єдине структурно-цілісне 

утворення, до якого входять: 

- бібліотека-філія с. Порошково 

- бібліотека-філія с. Тур’я Поляна 

- бібліотека-філія с. Полянська Гута 

- бібліотека-філія с. Тур’я Бистра 

- бібліотека-філія с. Тур’я Пасіка 

-бібліотека-філія с. Раково 

- бібліотека-філія с. Туриця 

- бібліотека-філія с. Турички 

- бібліотека-філія с. Вільшинки 

- бібліотека-філія с. Мокра 

 1.6. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради» створена для забезпечення загальної доступності та 

ефективності використання інформації та культурних цінностей, що 

збираються, зберігаються та надаються в користування бібліотеками в 

межах території  громади. 

 1.7. Публічна бібліотека у своїй діяльності керується Конституцією 

України, законами України «Про бібліотеки і бібліотечну справу», «Про 



культуру», «Про місцеве самоврядування в Україні», актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства культури 

України, а також рішеннями, наказами і розпорядженнями органів Тур’є-

Реметівської сільської ради, іншими нормативно-правовими актами, що 

стосуються питань діяльності і цим Положенням. 

 

2. Організація та основні напрями діяльності 

 

2.1. Організація діяльності публічної бібліотеки 

2.1.1. Основним завданням комунального закладу «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» є забезпечення права 

громадян на доступ до інформації, здійснення сервісного обслуговування 

користувачів шляхом надання широкого спектру бібліотечних, 

інформаційних послуг з метою розповсюдження знань та інформації, 

розкриття культурних надбань, вирішення соціально-економічних та 

соціокультурних завдань, що сприятимуть успішному розвитку особистості. 

2.1.2. Бібліотеки-філії, які входять до складу комунального закладу 

«Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» є універсальними 

інформаційними, культурними, освітніми закладами і здійснюють свою 

діяльність, виходячи з особистих, соціальних та інших потреб користувачів 

своєї громади. 

2.1.3. Публічна бібліотека має єдиний штат працівників, єдиний 

бібліотечний фонд з централізованим комплектуванням, обліком, обробкою 

та каталогізацією документів на різних носіях інформації, централізованим 

документосховищем, загальними базами даних та довідково-пошуковим 

апаратом. 

2.1.4. Публічна бібліотека працює у взаємодії з бібліотеками-філіями, 

що розташовані на території Тур’є-Реметівської сільської ради. 

2.1.5. Комунальний заклад розвиває партнерські стосунки та 

співробітництво з різними установами, вітчизняними та зарубіжними 

неурядовими організаціями, впроваджує проектно-цільову та програмну 

діяльність. 

2.1.6. Публічна бібліотека організовує рекламу мережі бібліотек та їх 

послуг. 

2.1.7. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради» є головною бібліотекою на території Тур’є-Реметівської 

сільської ради, адміністративним та організаційно-методичним центром для 

бібліотек-філій своєї мережі. 

 

2.2. Формування, збереження і використання документних 

ресурсів 

2.2.1. Єдиний фонд публічної бібліотеки є універсальним за змістом і 

формується з документів різних типів на різних носіях інформації. З 

особливою повнотою формується фонд місцевих (краєзнавчих) документів. 

2.2.2. Фонд публічної бібліотеки включає перелік документів і баз 



даних. Наукова, спеціальна та особливо цінна література, що надходить в 

декількох або одному примірнику, найбільш важливі інформаційні і 

бібліографічні документи зберігаються у публічній бібліотеці. 

2.2.3. Фонд бібліотек-філій формується з урахуванням інформаційних 

потреб і особливостей населення своєї громади. 

2.2.4. Централізоване комплектування, сумарний та індивідуальний 

облік документів, обробку, організацію внутрішнього обміну документів 

бібліотек - філій здійснює публічна бібліотека. Бібліотеки-філії ведуть 

сумарний та індивідуальний облік власного фонду. 

2.2.5. Бібліотеки-філії, які входять до складу комунального 

закладу«Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» 

забезпечують належне зберігання документів шляхом обліку, раціональної 

організації, контролю за використанням, своєчасного, здійснення ремонту, 

оправи та реставрації, здійснення санітарно-гігієнічних заходів. 

2.2.6. Вилучення з бібліотечних фондів документів здійснюється у 

порядку, визначеному чинним законодавством України. 

2.2.7. Облік документів, що вибувають з єдиного бібліотечного фонду 

публічної бібліотеки (складання акта, виключення з форм обліку, 

довідково-бібліографічного апарату), здійснює публічна бібліотека за 

поданням актів бібліотеками-філіями.  

 

         2.3. Організація обслуговування користувачів 

2.3.1. Публічна бібліотека забезпечує громадянам рівні права на 

загальнодоступне бібліотечне обслуговування незалежно від їх статі, віку, 

національності, освіти, соціального походження, політичних і релігійних 

переконань, місця проживання. 

2.3.2. Публічна бібліотека здійснює обслуговування населення Тур’є-

Реметівської сільської ради через абонемент, читальний зал, інформаційно-

бібліографічну службу, шляхом використання інформаційних технологій і 

електронних ресурсів. Публічна бібліотека, бібліотеки-філії організовують 

обслуговування населення громади (сіл), які не мають стаціонарних 

бібліотек, за допомогою бібліотечних пунктів, пересувних бібліотек. 

2.3.3. Користувачі бібліотек мають доступ до єдиного бібліотечного 

фонду через публічну бібліотеку. 

 

2.4 . Організація довідково-інформаційної діяльності 

2.4.1.  Публічна бібліотека створює довідково-пошуковий апарат на 

єдиний фонд мережі публічних бібліотек, регулярно інформує бібліотеки-

філії про нові надходження. 

2.4.2.  Бібліотеки-філії формують довідково-бібліографічний апарат (в 

традиційному та електронному форматах) на свої фонди. 

2.4.3.  Бібліотеки-філії, які входять до складу публічної бібліотеки, 

здійснюють довідково-бібліографічне й інформаційне обслуговування 

користувачів, а також підприємств, установ і організацій, що розташовані в 

межах території Тур’є-Реметівської сільської ради, забезпечують доступ 



користувачів до світових інформаційних ресурсів через організацію роботи 

Інтернет-центрів. 

2.4.4. Бібліотеки-філії, які входять до складу публічної бібліотеки, 

створюють власні бібліографічні, краєзнавчі та інші бази даних, у тому 

числі електронні. 

 

2.5. Організація соціокультурної діяльності 

2.5.1.  Бібліотеки-філії, які входять до складу публічної бібліотеки, 

проводять просвітницьку та соціокультурну роботу: 

• розвивають дозвіллєві форми роботи, організовують для 

користувачів об'єднання і клуби за інтересами; 

• проводять прем’єри книг, читацькі конференції, інші заходи, 

спрямовані на популяризацію вітчизняних видань і читання; 

• сприяють формуванню й розвитку читацьких інтересів та запитів, 

ведуть роботу з виховання культури читання, опанування бібліотечно-

бібліографічними знаннями. 

2.5.2. Тур’є-Реметівська сільська бібліотека – головна бібліотека 

координує роботу сільських бібліотек-філій. 

 

2.6. Організація наукової і методичної діяльності 

2.6.1. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради»: 

• вивчає, аналізує, узагальнює стан бібліотечної справи на території 

Тур’є-Реметівської сільської ради, поширює передовий досвід бібліотек, 

запроваджує кращий вітчизняний і світовий досвід у своїй роботі та роботі 

бібліотек-філій; 

• бере участь у розробці та реалізації регіональних програм у межах 

своєї компетенції та програм розвитку бібліотечної справи в межах Тур’є-

Реметівської сільської ради; 

• організовує та проводить дослідну, бібліографічну та методичну 

діяльність, бере участь у загальнодержавних наукових дослідженнях; 

• вивчає потреби користувачів мережі публічних бібліотек, ступеня 

їх задоволення фондами; 

• розробляє й видає методичні посібники з актуальних питань 

бібліотечної справи, інформаційні та бібліографічні видання, утому числі з 

краєзнавства, інші матеріали з питань організації бібліотечної справи на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради; 

• організовує заходи по підвищенню кваліфікації бібліотечних 

працівників, надає методичну й практичну допомогу бібліотекам-філіям; 

• впроваджує нові інформаційні технології у практику роботи. 

2.6.2. Тур’є-Реметівська сільська бібліотека - головна бібліотека 

координує: 

- діяльність бібліотек-філій публічної бібліотеки з питань обслугову-

вання у межах Тур’є-Реметівської сільської ради; 

- розробляє  методичні посібники з питань організації 



обслуговування, інформаційні та бібліографічні видання; 

- здійснює аналіз діяльності з питань обслуговування, організації 

документних фондів та послуг.  

 

3. Права та обов’язки 

3.1. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради» має право: 

• вносити пропозиції щодо напрямів та форм своєї діяльності; 

• надавати пропозиції до відділу культури, спорту, сім’ї та молоді 

щодо зміни штатного розпису; 

• визначати джерела комплектування своїх фондів; 

• брати участь у діяльності відповідних організацій і фондів згідно 

чинного законодавства та за згодою засновника або органу управління; 

• здійснювати іншу діяльність, спрямовану на виконання завдань, 

яка не суперечить законодавству; 

• на захист створених нею баз даних, інших об’єктів 

інтелектуальної власності згідно чинного законодавства України. 

3.2. Обов’язки публічної бібліотеки: 

• обслуговувати користувачів згідно з Правилами користування 

бібліотеками, розробленими на основі Типових правил користування 

бібліотеками, затверджених центральним органом виконавчої влади, що 

забезпечує формування державної політики у сфері культури; 

• планувати свою основну діяльність і визначати перспективи 

розвитку згідно чинного законодавства України та виходячи із запитів 

користувачів на інформацію та послуги; 

• дотримуватися відповідних стандартів, норм та правил, 

встановлених у галузі бібліотечної справи. 

3.3. У своїй діяльності дотримуватись Закону України «Про захист 

персональних даних». Використання публічною бібліотекою та 

бібліотеками-філіями відомостей про користувачів з будь-якою метою, крім 

наукової, без їх згоди не допускається. 

 

4. Управління публічною бібліотекою 

4.1. Управління комунальним закладом «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради» здійснюється його засновником та відділом 

культури культури та туризму сільської ради. 

4.2. Безпосереднє керівництво комунальним закладом «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» здійснює його завідувач. 

Завідувачем може бути особа, яка є громадянином України, вільно володіє 

державною мовою та має вищу відповідну освіту на рівні спеціаліста або 

магістра, стаж роботи не менш як три роки, високі моральні якості та стан 

здоров’я, що дозволяє виконувати професійні обов’язки. 

Завідувач публічної бібліотеки призначається і звільняється з посади 

відділом культури та туризму Тур’є-Реметівської сільської ради на 

конкурсній основі шляхом укладення контракту. 



4.3. Завідувач публічної бібліотеки: 

- здійснює загальне оперативне керівництво комунальним закладом 

«Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради» та бібліотеками-

філіями; 

- без доручення діє від її імені; 

- представляє інтереси установи в органах місцевого 

самоврядування, інших організаціях,  у відносинах з юридичними та 

фізичними особами; 

- має право підпису на локальних та інших документах публічної 

бібліотеки. 

4.4. Орган управління культурою приймає на роботу і звільняє 

працівників публічної бібліотеки та бібліотек-філій на підставі чинного 

законодавства України про працю. 

4.5. Завідувач публічної бібліотеки забезпечує підготовку і вчасне 

подання до відділу культури та туризму виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської сільської ради документів та матеріалів, які відображають  

діяльність закладу (план, звіт та ін.). 

4.6. Завідувач закладу відповідає за організацію та складання 

статистичної звітності. 

 

5. Фінансування та майнові права 

5.1. Фінансування комунального закладу «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради» здійснюється за рахунок коштів засновника. 

5.2. Фінансово-господарська діяльність закладу здійснюється на 

основі його кошторису. 

5.3. Джерелами формування кошторису комунального закладу є: 

• кошти місцевого бюджету у розмірі, передбаченому нормативами 

фінансування бібліотечної сфери; 

• благодійні внески юридичних і фізичних осіб та інших джерел, не 

заборонених чинним законодавством України. 

5.4. Матеріально-технічне забезпечення закладу здійснюється 

відповідно до чинного законодавства України. 

5.5. Комунальний заклад «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської 

сільської ради» веде статистичну звітність відповідно до законодавства 

України. 

5.6. Бухгалтерський облік здійснюється через централізовану 

бухгалтерію виконавчого комітету Тур’є-Реметівської сільської. 

 

6. Реорганізація або ліквідація 

 6.1. Рішення про реорганізацію або ліквідацію закладу приймає 

засновник. 

 6.2. Реорганізація закладу відбувається шляхом злиття, приєднання, 

поділу, виділення. 

 6.3. Ліквідація проводиться ліквідаційною комісією, призначеною 

засновником, а у випадках ліквідації за рішенням господарського суду – 



ліквідаційною комісією, призначеною цим органом. 

6.4. З часу призначення ліквідаційної комісії до неї переходять 

повноваження щодо управління закладом. 

6.5. Ліквідаційна комісія оцінює наявне майно закладу, виявляє його 

дебіторів і кредиторів і розраховується з ними, складає ліквідаційний 

баланс і представляє його засновнику. 

6.6. У випадку реорганізації права та зобов’язання закладу переходять 

до правонаступників відповідно до чинного законодавства. 

6.7. При ліквідації та реорганізації закладу звільненим працівникам 

гарантується додержання їх прав та інтересів відповідно до законодавства. 

 

 

Секретар сільської ради                                                Едуард  ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                            Додаток 2 

                         до рішення Тур’є-Реметівської  

                         сільської ради 

                         від 24.12.2020 року  № 23 

 
                                                                                                                

 

 

Штатна чисельність 

комунального закладу «Публічна бібліотека  

Тур’є-Реметівської сільської ради»  

 

 

№ 

з/п 

Назва посади кількість 

штатних 

одиниць 

1.  Завідувач публічної бібліотеки 1 

2. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Порошково 1 

3. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Тур’я Поляна 1 

4. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Полянська Гута 0,5 

5. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Тур’я Бистра 1 

6. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Тур’я Пасіка 1 

7. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Раково 1 

8. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Туриця 1 

9. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Турички 0,5 

10. Бібліотекар бібліотеки-філії с. Вільшинки 0,5 

 Всього  8,5 

 

 

Секретар сільської ради                                            Едуард ВОРОНИЧ 

 
 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання)  

 

VIII скликання  

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                 Тур’ї  Ремети                                            № 24 
 

Про надання згоди на прийняття  

закладів дошкільної та загальної  

середньої освіти у комунальну власність  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

Керуючись статтею 5 Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», статтею 60 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», постановою Кабінету Міністрів України 

від 21.09.1998 № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Бюджетним Кодексом України, Тур’є-Реметівська 

сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Надати згоду на безоплатне прийняття закладів дошкільної та 

загальної середньої освіти із спільної власності територіальних громад сіл 

Перечинського району у комунальну власність Тур’є-Реметівської сільської 

ради згідно з переліком, що додається. 

2. Дати згоду на вступ у засновники закладів дошкільної та загальної 

середньої освіти згідно з переліком, визначеним у додатку до пункту 1 цього 

рішення. 

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 Тур’є-Реметівської  

                                                                   сільської ради 

                                                                   від 24.12.2020 року  № 24 

 

Заклади освіти 

спільної власності територіальних громад сіл Перечинського району, 

що приймаються у власність Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
№ 

з/п 
Назва закладу освіти 

Код 

ЄДРПОУ 
Адреса 

1. Тур’я-Реметівський дошкільний  

навчальний  заклад 

26463370 89221  Закарпатська  область, 

Перечинський  район, с.Тур’ї Ремети, вул. 

Центральна,1 

2. Турицький дошкільний  навчальний  

заклад 

26463306 89222  Закарпатська  область, 

Перечинський  район, с.Туриця, вул. 

Центральна,134 

3. Раківський дошкільний  навчальний  

заклад 

26463329 89223  Закарпатська  область, 

Перечинський  район, с.Раково, вул. 

Центральна,13 

4 Тур’я-Пасіцький дошкільний  

навчальний  заклад 

26463401 89223  Закарпатська  область, 

Перечинський район, с.Тур’я Пасіка, вул. 

Тур’янська,48 

5 Порошківський дошкільний  

навчальний  заклад 

26463341 89230  Закарпатська  область, 

Перечинський  район, с.Порошково, вул. 

Центральна, 117 

6 Порошківський  дошкільний  

навчальний  заклад  загального  

розвитку  «Зерновське» 

38699712 89200  Закарпатська  область, 

Перечинський район, с.Порошково, вул. 

Зерновська, 141 

7 Тур’я-Полянський дошкільний  

навчальний  заклад 

26463312 89232 Закарпатська  область,  

Перечинський район, с.Тур’я Поляна, вул. 

Зелена,138 

8 Поляно-Гутянський дошкільний  

навчальний  заклад  

37916709 89232 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Полянська  Гута, 

вул. Центральна, 113  

9. Тур’я-Бистрянський дошкільний  

навчальний  заклад 

26463364 89231 Закарпатська  область,  

Перечинський район, с.Тур’я Бистра, вул. 

Борканюка,19 

10. Вільшинківський  НВК  ЗОШ І-ІІ 

ступенів –дошкільний  навчальний 

заклад 

26463252 89214 Закарпатська  область,  

Перечинський район, с. Вільшинки,90 

11 Присліпська загальноосвітня школа 37916688 89214 Закарпатська  область,  

Перечинський район, с. Вільшинки, 



І ступеня вул. Присліпська, 37 

12 Липовецька загальноосвітня школа І 

ступеня 

37916583 89215 Закарпатська  область, 

Перечинський район,  с. Липовець, 

вул. Полонинська,23 

13 Мокрянська загальноосвітня школа 

І ступеня 

37916714 89230 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Мокра, вул. 

Центральна, 68 

14 Турицька загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Перечинського району 

Закарпатської області 

26463186  89222 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Туриця, вул.. 

Центральна, 98 

15 Туричківська загальноосвітня школа 

І-ІІ ступенів Перечинського району 

Закарпатської області 

26463128  

89215 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Турички, вул. 

Центральна, 27 
16 Раківська загальноосвітня школа І-ІІ 

ступенів Перечинського району 

Закарпатської області 

26463237 89224 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Раково, вул. 

Миру,2 

17 Тур’я Полянська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області 

26463192 індекс 89232 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Тур'я Поляна 

вул. Зелена, 37 

18 Поляно-Гутянська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області 

26463217 89232 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Полянська 

Гута  

19 Тур’я Бистрянська загальноосвітня 

школа І-ІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області  

26463223 89231 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Тур'я Бистра, 

вул. Духновича, 66 

 
20 Тур’я Пасіцька загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області 

26463275  89223 Закарпатська  область, 

Перечинський район,  с. Тур’я  

Пасіка, вул. Турянська, 35 

21 Порошківська загальноосвітня 

школа І-ІІІ ступенів Перечинського 

району Закарпатської області 

26463298 89230 Закарпатська  область, 

Перечинський район, с. Порошково, 

вул. Центральна, 81 

  

 

 

Секретар сільської ради                                                   Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                             № 25 

 

Про затвердження структури та  

граничної чисельності працівників  

Комунальної установи Центр надання 

соціальних послуг Тур’є-Реметівської  

сільської ради 

 

Відповідно до Господарського кодексу України, статей 26, 64 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», 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», рішення Тур’є-Реметівської 

сільської ради від 17.12.2020 № 18 «Про зміну засновника, назви та 

затвердження Положення про комунальну установу Центр надання 

соціальних послуг Тур`є-Реметівської сільської ради в новій редакції», з 

метою ефективної організації діяльності у сфері соціального захисту 

населення громади та надання соціальних послуг, Тур’є-Реметівська сільська 

рада   

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити з 01 січня 2021 року структуру та граничну чисельність 

працівників Комунальної установи Центр надання соціальних послуг Тур’є-

Реметівської сільської ради згідно з додатком 1. 

2. 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 24.12.2020 року  № 25 

 

СТРУКТУРА 

комунальної установи Центр надання соціальних послуг  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ПОСАДА Кількість одиниць 

1. Адміністративно-господарський 

персонал: 

Директор 

Головний бухгалтер 

Інспектор з кадрів 

Водій автотранспортних засобів 

Всього: 

 

 

1 

1 

1 

1 

4 

2. Відділення  надання  соціальних 

послуг догляду вдома: 

Завідувач відділення 

Соціальний працівник 

Соціальний робітник 

Всього: 

 

 

1 

1 

14 

16 

3. Відділення  натуральної  та 

грошової  допомоги: 

Завідувач відділення 

соціальний працівник 

Соціальний робітник (комірник) 

Всього: 

 

 

1 

1 

1 

3 

Всього  штатних  одиниць: 23 

 

 

 

 

Секретар сільської ради                                                 Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 



Пояснювальна записка 

 

до проекту рішення сесії  сільської ради «Про затвердження структури 

та граничної чисельності працівників Комунальної установи Центр 

надання соціальних послуг Тур’є-Реметівської сільської ради» 

 

1. Обґрунтування необхідності прийняття рішення 

 

Проект рішення сесії сільської ради розробляється відповідно до 

Закону України “Про соціальні послуги ˮ,  постанови Кабінету Міністрів 

України від 29 грудня 2009 року №1417 “Деякі питання діяльності 

територіальних центрів соціального обслуговування (надання соціальних 

послуг), постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 2020 р. №177 

“Деякі питання діяльності центрів надання соціальних послуг”, у 

відповідності до наказу Міністерства соціальної політики України від 

12.07.2016 року №753 “ Про затвердження Типового штатного нормативу 

чисельності працівників територіального центру соціального 

обслуговування (надання соціальних послуг), рішення Тур`є-Реметівської 

сільської ради від 17.12.2020 № 18 “Про зміну засновника, назви та 

затвердження Положення про комунальну установу Центр надання 

соціальних послуг Тур`є-Реметівської сільської ради в новій редакції ˮ . 

 

2. Мета і шляхи її досягнення 

Проект рішення розробляється з метою оптимізації, ефективного 

використання бюджетних коштів, ефективної організації діяльності у сфері 

соціального захисту населення громади та надання соціальних послуг та 

приведення у відповідність до вимог законодавства структури комунальної 

установи . 

3. Правові аспекти 

Проект розпорядження розроблено відповідно до статей 26, 64  

Закону України “Про місцеве самоврядування ˮ, постанови Кабінету 

Міністрів України від 29 грудня 2009 року № 1417 “Деякі питання 

діяльності територіальних центрів соціального обслуговування (надання 

соціальних послуг)”, постанови Кабінету Міністрів України від 03 березня 

2020 р. №177 “Деякі питання діяльності центрів надання соціальних 

послуг”, на виконання Наказу Міністерства соціальної політики України від 

12.07.2016 року №753 “Про затвердження Типового штатного нормативу 

чисельності працівників територіального центру соціального 



обслуговування (надання соціальних послуг)”, рішення Тур`є-Реметівської 

сільської ради від 17.12.2020 № 18 “Про зміну засновника, назви та 

затвердження Положення про комунальну установу Центр надання 

соціальних послуг Тур`є-Реметівської сільської ради в новій редакції ˮ. 

 

Директор                                       Ірина ЯНЦО 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                            № 26 

 

Про організацію харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти  

Тур’є-Реметівської сільської ради 

у 2021 році 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про дошкільну освіту», «Про 

загальну середню освіту», «Про охорону дитинства», «Про публічні 

закупівлі», постановами Кабінету Міністрів України від 26.08.2002 № 1243 

«Про невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів», від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм харчування у 

навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 02.02.2011 

№ 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з харчування дітей у 

дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-технічних навчальних 

закладах, операції з надання яких звільняються від обкладення податком на 

додану вартість», наказом Міністерства освіти і науки України від 21.11.2002 

№ 667 «Про затвердження Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах», «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

забезпечення безкоштовним харчуванням дітей внутрішньо переміщених 

осіб» (16.01.2020 № 464-ІХ) із метою забезпечення організації харчування 

дітей у закладах дошкільної освіти, дотримання безпечності та якості 

харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей Тур’є-

Реметівської сільської ради, Тур’є-Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 



1. З метою створення умов для повноцінного харчування дітей у 

закладах дошкільної освіти Тур’є-Реметівської сільської ради  у 2021 році 

забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого 

самоврядування наступні категорії: 

- діти-сироти; 

- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з інвалідністю; 

- діти із сімей, які отримують допомогу відповідно до Закону України 

«Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим сім’ям»; 

- діти із сімей, в яких сукупний дохід на кожного члена сім’ї за 

попередній квартал не перевищував рівня забезпечення прожиткового 

мінімуму (гарантованого мінімуму), який щороку встановлюється законом 

про Державний бюджет України для визначення права на звільнення від 

плати за харчування дитини у державних і комунальних закладах дошкільної 

освіти; 

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов’язків; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»; 

- діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об’єднаних 

сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують статус; 

- дітей з сімей, переміщених із тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції; 

- діти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

гарантується пільгове харчування; 

Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з 

урахуванням загального обсягу доходів бюджету територіальної громади. 

2. Відповідно до постанови КМУ від 26.08.2002 № 1243 «Про 

невідкладні питання діяльності дошкільних та інтернатних навчальних 

закладів» розмір плати встановлюється засновником один раз на рік. Батьки 

або особи, які їх замінюють, вносять плату за харчування дітей у ЗДО у 

розмірах, визначених органами місцевого самоврядування. У 2021 році 

розмір батьківської плати за харчування однієї дитини в закладах дошкільної 

освіти встановити у розмірі 50% від загальної вартості харчування дітей в 

день в межах кошторисних призначень закладених міським бюджетом на 

2021 рік. 

3. Вартість харчування одного дітодня встановлюється з розрахунку 

http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14
http://zakon5.rada.gov.ua/laws/show/1768-14


фактичної вартості харчування за місяць розділеної на кількість дітоднів. 

4. Встановити вартість дітодня: у період 01.01.2021-31.05.2021 та 

01.09.2021-31.12.2021 - 30 грн.00 коп. 

5. Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 22.11.2004 

№1591 «Про затвердження норм харчування у навчальних та дитячих 

закладах оздоровлення та відпочинку» вартість харчування дітей в 

оздоровчий період (01 червня - 31 серпня) збільшується на 10%. 

6. Відповідно до Порядку встановлення плати для батьків за 

перебування дітей у державних і комунальних дошкільних та інтернатних 

навчальних закладах, затвердженого наказом Міністерства освіти і науки 

України від 21.11.2002 № 667, розмір плати  зменшується  на 50% для 

батьків, у сім'ях, у яких троє і більше дітей. 

7. Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють, 

необхідно подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи: 

– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи  іншої 

пільгової категорії. 

8. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

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

фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій 

та міжнародного співробітництва (голова постійної комісії – Лоскій І. І.). 

 

 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140353.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140353.html
http://search.ligazakon.ua/l_doc2.nsf/link1/KP140353.html


 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                            № 27 

 

Про організацію харчування здобувачів  

освіти  у закладах загальної середньої  

освіти Тур’є-Реметівської сільської ради 

у 2021 році 

 

Відповідно до пункту 22 частини 1 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», керуючись Законами України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про загальну середню освіту», 

«Про охорону дитинства», «Про публічні закупівлі», постановами Кабінету 

Міністрів України від 22.11.2004 № 1591 «Про затвердження норм 

харчування у навчальних та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», 

від 02.02.2011 № 116 «Про затвердження Порядку надання послуг з 

харчування дітей у дошкільних, учнів у загальноосвітніх та професійно-

технічних навчальних закладах, операції з надання яких звільняються від 

обкладення податком на додану вартість», «Про внесення змін до деяких 

законів України щодо забезпечення безкоштовним харчуванням дітей 

внутрішньо переміщених осіб» (16.01.2020 № 464-ІХ) із метою створення 

умов для повноцінного харчування дітей у закладах загальної середньої 

освіти Тур’є-Реметівської сільської ради у 2021 році, забезпечення 

організації харчування дітей у закладах освіти, дотримання безпечності та 

якості харчових продуктів, калорійної організації харчування дітей, Тур’є-

Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 
 

1. Забезпечити безкоштовним харчуванням за кошти органів місцевого 

самоврядування наступні категорії: 

- діти з особливими освітніми потребами, які навчаються у 

спеціальних і інклюзивних класах, протягом усього періоду навчання у 

закладі загальної середньої освіти; 

- діти-сироти; 



- діти, позбавлені батьківського піклування; 

- діти з малозабезпечених сімей, що отримують допомогу відповідно 

до Закону України «Про державну соціальну допомогу малозабезпеченим 

сім’ям»; 

- діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули під час 

виконання службових обов`язків, згідно з Указом Президента України від 

17.03.1998 № 197/98; 

- діти осіб, визнаних учасниками бойових дій відповідно до пункту 19 

частини першої статті 6 Закону України «Про статус ветеранів війни, гарантії 

їх соціального захисту»; 

- діти із сімей загиблих учасників бойових дій, які захищали 

незалежність, суверенітет та територіальну цілісність України і брали 

безпосередню участь в антитерористичній операції (операції Об′єднаних 

сил), забезпеченні її проведення чи у здійсненні заходів із забезпечення 

національної безпеки і оборони, відсічі і стримування збройної агресії 

Російської Федерації в Донецькій та Луганській областях, забезпеченні їх 

здійснення», які мають відповідні документи, що підтверджують статус; 

- діти, яким згідно із Законом України «Про статус і соціальний захист 

громадян, які постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи» 

гарантується пільгове харчування; 

- дітей з сімей, переміщених із тимчасово окупованої території 

України та районів проведення антитерористичної операції. 

- учнів пришкільного інтернату Туричківської загальноосвітньої 

школи І-ІІ ступенів; 

2. Встановити вартість дітодня у закладах загальної середньої освіти - 

20 грн. 00 коп.;  для харчування учнів пришкільного інтернату Туричківської 

ЗОШ І-ІІ ступенів – 30 грн. 00 коп. 

3. Дозволити закладам освіти за рішенням педагогічної ради звільняти 

від плати за харчування вихованців груп подовженого дня (у відсотках 

чисельності групи за списком): 10 відс. - у повному обсязі. Харчування 

інших учнів здійснюється за власні кошти. 

4. Забезпечення безкоштовним харчуванням інших категорій дітей на 

відповідний фінансовий рік може коригуватися рішенням сесії, з 

урахуванням загального обсягу доходів бюджету територіальної громади. 

5. Для підтвердження пільги батькам або особам, які їх замінюють, 

необхідно подати до закладу освіти заяву та підтверджуючі документи: 

– довідки, які засвідчують, що дитина належить саме до тієї чи  іншої 

пільгової категорії. 

6. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію 

з гуманітарних питань (голова постійної комісії – Воронич Л. М.) та 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 (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                             № 28 

 

 

Про Програму розвитку комунального  

закладу «Публічна бібліотека Тур’є- 

Реметівської сільської ради» як  

інформаційного та культурного центру 

сільської територіальної громади 

на 2021 - 2022 роки 

 

Розглянувши та обговоривши Програму  розвитку комунального 

закладу «Публічна бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради»  як 

інформаційного та культурного центру  сільської територіальної громади на 

2021 – 2022  роки,  відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Програму розвитку комунального закладу «Публічна 

бібліотека Тур’є-Реметівської сільської ради»  як інформаційного та культур-

ного центру сільської територіальної громади на 2021 – 2022 роки (далі –

Програма), що додається. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на її 

фінансування при формуванні бюджету на 2021 рік та 2022 рік. 

3. Відділу культури та туризму сільської ради про хід виконання даної 

Програми інформувати сільську раду щороку до 01 грудня 2021 та 2022 року. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА 

                                                                            



                                                                             Додаток 1 

                                                                             до рішення Тур’є-Реметівської  

                                                                             сільської ради 

                                                                             від 24грудня 2020 р. № 28 

 

Програму  розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека  

Тур’є-Реметівської сільської ради»  як інформаційного та культурного 

центру  сільської територіальної громади на 2021 – 2022  роки 

 

1. Загальні положення 

Розроблення зазначеної Програми здійснюється відповідно до 

Конституції України, Закону України «Про внесення змін до Закону України 

«Про бібліотеки та бібліотечну справу», «Національної програми 

інформації», Постанови    Кабінету  Міністрів України  від  17 серпня 2011 

р.  № 956   «Державна цільова національно-культурна програма створення 

єдиної інформаційної бібліотечної системи «Бібліотека – ХХІ», та інших  

нормативно-правових актів. 

Інформація суспільства, від якої значною мірою залежить розвиток 

культури, освіти, економіки, духовне та культурне відродження держави 

потребує створення повноцінної інформаційної бази. 

Зростання ваги інформації є важливою рисою світового суспільного 

прогресу. Сучасні інформаційні технології дають можливість ближче 

ознайомити світ з культурним надбанням Тур’янської долини. 

Інноваційна діяльність бібліотек територіальної громади є пріоритетним 

напрямком, ефективним засобом створення якісно нових бібліотечних 

послуг, формування рівня читацьких уподобань, підвищення ролі і іміджу 

бібліотеки в суспільстві. 

Сьогодні бібліотеки накопичили значний досвід по реалізації програм і 

проектів, частиною яких є творчість молодих. 

Бібліотечна молодь – це майбутнє бібліотек третього тисячоліття. Вони 

повинні взяти на себе місію активного просування бібліотек у світовий 

інформаційний простір. Виконання цього завдання потребує від бібліотечної 

молоді активності і новаторства. Тому робота з молодими кадрами повинна 

стати одним з пріоритетних напрямків як галузевої державної, так і внутрі– 

бібліотечної кадрової політики. 

Програма розрахована на 2021-2022 роки визначає стратегію 

розв’язання проблем поповнення та збереження бібліотечних фондів, 



впровадження новітніх технологій на основі комп’ютеризації бібліотек та 

збереження і розвитку кадрового потенціалу бібліотек. 

 

2. Стан бібліотечного обслуговування в громаді 

В територіальній громаді функціонують: одна «Публічна бібліотека 

Тур’є-Реметівської сільської ради», до якої входять вісім бібліотек-філій. 

Бібліотечний фонд нараховує  104296 примірників видань. Протягом 

останніх років щороку кількість фонду зменшується. Стан збереження 

фондів більшості бібліотек територіальної громади незадовільний, декілька 

бібліотек-філій потребують капітального ремонту, реконструкції та 

поточного ремонту. У бібліотеках відсутні ксерокси для копіювання 

необхідних користувачам матеріалів, з метою збереження видань, 

підвищеного попиту, які є в обмеженій кількості. 

Систематичне оновлення бібліотечних фондів залишається проблемою. 

Питання передплати періодичних видань, як одне з найдоступніших 

джерел, що сприяє розширенню світогляду з усіх галузей знань, дозволяє 

отримати найактуальнішу інформацію та допомагає засвоїти навчальну 

програму тим, хто навчається, також щороку є проблемним. 

Участь бібліотек громади у конкурсі програми «Бібліоміст», завдяки 

якій в бібліотеках-філіях: Тур’я-Пасіка, Порошково, Раково та Публічної 

бібліотеки Тур’є-Реметівської сільської ради читачі дістали   безкоштовний 

вільний доступ до Інтернету, що змінило зміст роботи бібліотеки, відкрилися 

нові перспективи в обслуговуванні та наданні послуг користувачам. 

Незважаючи  на  неповноцінне поповнення фондів, фінансову скруту, 

непристосовані приміщення, і т.д., бібліотекарі намагаються всіма 

можливими формами і засобами забезпечити користувача необхідною 

інформацією, залучити його до бібліотеки. 

3. Мета Програми 

Програма має на меті: 

– забезпечення   оновлення   та   збереження   інформаційного  

потенціалу 

бібліотек громади; 

– створення єдиного регіонального інформаційного ресурсу та 

представництво місцевої інформації національних і міжнародних 

інформаційних  системах; 

– забезпечення доступу населення до вітчизняних і світових досягнень 

культури; 



–  збереження та розвиток кадрового потенціалу бібліотек. 

  

4. Принципи реалізації Програми 

Реалізація має здійснюватися з додержанням таких основних принципів: 

– відповідність державній політиці; 

– узгодженість пріоритетів Програми з основними напрямами  інших 

національних, державних та місцевих програм; 

– координація діяльності бібліотек району по реалізації Програми; 

– системність у формуванні та виконанні планових завдань. 

  

5. Очікувані результати 

         У разі виконання програми очікувані кінцеві результати нададуть  

змогу: 

– забезпечити оновлення документальних інформаційних ресурсів 

  бібліотек та їх збереження; 

–  забезпечити інформаційно-технічне переобладнання бібліотек; 

– підвищити якість застосування внутрішніх бібліотечних ресурсів; 

– доповнити традиційні послуги і колекції новим змістом  і 

обслуговуванням на базі цифрових  технологій; 

– підвищити соціальну роль бібліотек щодо підтримки безперервної  

освіти; 

– поліпшити громадянам регіону доступ до інформації; 

– налагодити ефективне використання кадрового потенціалу бібліотек. 

  

  

 Секретар сільської ради                                                  Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 



ПАСПОРТ   ПРОГРАМИ 

 

 

1. Назва: Програму  розвитку комунального закладу «Публічна бібліотека 

Тур’є-Реметівської сільської ради»  як інформаційного та культурного 

центру  сільської територіальної громади на 2021 – 2022  роки.  

2. Підстава для розроблення: Постанова Кабінету Міністрів 

України, Державна цільова національно-культурна програма створення 

єдиної інформаційної бібліотечної системи „Бібліотека ХХІ”.  

3. Замовник або координатор: відділ   культури  та туризму сільської 

ради.  

4. Мета: Стратегічне розв’язання проблем поповнення бібліотечних 

фондів, реалізація прав громадян на доступ до інформації, знань, 

залучення до культурних цінностей та забезпечення умов їх збереження. 

Підвищення ефективності використання і забезпечення доступу до 

документів, які зберігаються у бібліотечних фондах, шляхом створення  

єдиної інформаційної бібліотечної системи „Бібліотека-ХХІ”. 

5. Строк дії Програми: Початок 2021 рік. Закінчення 2022 рік. 

6. Етапи виконання: два. 

7. Загальні обсяги фінансування: 584,0 тис. грн.  

8. Очікувані результати виконання: забезпечення запитів користувачів 

на соціально-значущі, наукові періодичні видання та вітчизняну і 

зарубіжну друковану продукцію на електронних носіях відповідно до їх 

складу. Публічний доступ до інформації. 

9. Контроль за виконанням: виконком сільської ради, постійна комісія з 

гуманітарних питань сільської ради. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                   Додаток 1 

                                                                                                   до Програми 

 

 

Орієнтовні обсяги та джерела фінансування Програми 

 

 

  

Джерело 

фінансування 

Обсяги 

фінансування 

всього тис. 

грн 

За роками 

виконання 

тис. грн. 

2021 рік 

За роками 

виконання тис. 

грн. 

2022 рік 

Сільський  

бюджет 
520,0 260,0 260,0 

Інші джерела 64,0 32,0 32,0 

Всього: 584,0 292,0 292,0 

 

 

  

Секретар сільської ради                                           Едуард ВОРОНИЧ 

  

  

  

 

 

 

 



                                                                                                                                                                                             Додаток 2 

                                                                                                                                                                                             до Програми 

 

Найменування заходу Виконавці 
Строки 

виконання 

Орієнтовані обсяги 

фінансування тис. грн. 

на 2021 рік 

Орієнтовані обсяги 

фінансування тис. грн. на 

2022 рік 

сільський 

бюджет 

інші  

джерела 

сільський 

бюджет 

інші  

джерела 

1. Забезпечення періодичними виданнями 
Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
10,0 2,0 10,0 2,0 

2. Забезпечення книжковою продукцією 
Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
50,0 5,0 50,0 5,0 

3. Абонплата за Інтернет: 
Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
25,0 5,0 25,0 5,0 

4. Проведення масових заходів 
Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
10,0 5,0 10,0 5,0 

5. Забезпечення  участі працівників бібліотек у всеукраїн-ських, 

обласних семінарах, практикумах, конференціях 

Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
5.0 2.0 5.0 2.0 

6. Придбання бібліотечного обладнання (нові  кафедри, стелажі, 

стенди, закриті вітрини, каталожні ящики) 

Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
60.0 5.0 60.0 5.0  

7. Придбання  вогнегасників для КЗ «Публічна бібліотека Тур’є-

Реметівської сільської ради»  

Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
10.0 1.0 10.0 1.0 

8. Придбання комп’ютерно-копіювальної техніки (комп’ютер, 

ксерокс, сканер) 

Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
85.0 5.0  85.0 5.0  

9. Транспортні  витрати на перевезення книжкової продукції, 

виїзди у бібліотеки-філії 

Відділ культури та 

туризму 

2021-2022 

роки 
5.0 2.0 5.0 2.0 

Всього:   260,0 32.0 260,0 32,0 

Секретар сільської ради                                                                                                                                                    Едуард Воронич 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                      Тур’ї  Ремети                                              № 29 

 

 

Про Комплексну Програму  профілактики  

злочинності на території Тур’є-Реметівської  

ТГ на 2021 – 2023 роки  

 

Розглянувши та обговоривши Комплексну Програму профілактики 

злочинності на території Тур’є-Реметівської ТГ на 2021 – 2023 роки,  

відповідно до ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в  

Україні», Тур’є-Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

  

5. Затвердити Комплексну Програму профілактики злочинності на 

території Тур’є-Реметівської ТГ на 2021 – 2023 роки (далі –Програма), що 

додається. 

6. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на її 

фінансування при формуванні бюджету на 2021 рік та 2022 рік. 

7. Відділу правової та кадрової роботи сільської ради про хід 

виконання даної Програми інформувати сільську раду щороку до 01 жовтня. 

8. 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 Тур’є-Реметівської 

                                                                                 сільської ради 

                                                                                 від 24грудня 2020 року № 29 

 

КОМПЛЕКСНА ПРОГРАМА 

профілактики злочинності на території Тур’є-Реметівської ТГ 

на 2021 – 2023 роки 

1. Стан криміногенної ситуації та основні проблеми її подолання. 

Профілактика злочинності має велике суспільне значення. Незважаючи на 

заходи, які вживаються Перечинським ВП Ужгородського району ВП ГУНП  

в Закарпатській області щодо профілактики та попередження злочинних 

проявів, оперативна обстановка залишається складною, але контрольованою. 

Найпоширенішими злочинами є різноманітні крадіжки, нанесення різного 

ступеня тілесних ушкоджень, більша частина яких вчиняється в стані 

алкогольного сп’яніння.  

      Домінуючою проблемою залишається забезпечення публічного порядку 

на території Тур’є-Реметівської ТГ , комплексне використання сил та засобів 

системи єдиної дислокації, забезпечення стовідсоткової щільності перекриття 

маршрутів патрулювання за умов перевищення науково-обгрунтованих норм 

навантаження дільничних офіцерів поліції та груп реагування патрульної 

поліції в обслуговуванні населення. 

      З цих причин мобілізація сил для боротьби з криміналом ускладняється 

тим, що оперативні підрозділи періодично відволікаються для охорони 

публічного порядку. З року у різ зростає число поставлених на облік раніше 

судимих осіб та неповнолітніх, які з причин низького ступеня зайнятості і 

працевлаштування допускають правопорушення.  

      Розповсюджений характер набувають злочини, пов’язані із крадіжками 

майна громадян та скоєння ДТП. 

      Малоефективними є запобіжні заходи з протидії рецидивної злочинності, 

надання раніше судимим допомоги в соціальній адаптації. 

Вкрай ускладнює своєчасність реагування на заяви про кримінальні 

правопорушення та інші події «застарілий автопарк», недостатність 

спецтехніки, засобів зв’язку, паливно-мастильних матеріалів. 

 

2. Загальні положення 



     Зазначена програма розроблена на виконання доручень Президента 

України від 19 липня 2005 року № 1-1/708 від 23 вересня 2005 року № 1-

1/996, Указу Президента від 19.07.2005 № 119/2005 «Про заходи щодо 

забезпечення особистої безпеки громадян та протидії злочинності». 

  

3. Мета програми 

      Метою цієї програми є покращення оперативної обстановки, подальше 

посилання боротьби зі злочинністю, підвищення рівня правоохоронної 

діяльності при активній підтримці зі сторони Т.Реметівської ТГ. 

 

3. Завдання програми  

      Програма спрямована  на: 

      посилення профілактичного впливу на осіб, від яких можна очікувати 

скоєння злочинів , в тому числі тяжких та особливо тяжких;  

      підвищення якості та розгалуженості оперативно-розшукової роботи ; 

      забезпечення публічного порядку і безпеки дорожнього руху, вилучення з 

незаконного обігу зброї, вибухових пристроїв, наркотичних речовин, 

попередження правопорушень неповнолітніми; 

      виявлення злочинів в пріоритетних напрямках економіки, активізацію 

боротьби з організованою злочинністю та корупцією, забезпечення 

наповнення державного та місцевого бюджетів і супроводження цих 

процесів. 

5. Очікувані результати 

     Виконання програми дозволить поліпшити діяльність щодо забезпечення 

законності, охорони прав, свобод і законних інтересів громадян, спрямувати 

зусилля поліції на протидію найбільш небезпечним посяганням на особу, її 

власність і публічний порядок, проявам організованої економічної 

злочинності та корупції протягом 2021-2023 років.  

 

6. Організаційне та фінансове забезпечення Програми  

    6.1. Захист життя, здоров’я, честі, гідності особи, її майна від злочинних 

посягань. 

    7.1.1. Розглядати на засіданнях виконавчого комітету (не рідше одного 

разу на квартал) та при ускладненні оперативної обстановки питання щодо 



ефективності заходів, які вживаються щодо забезпечення правопорядку та 

визначати заходи для поліпшення криміногенної ситуації. 

                                                                Протягом 2021-2023 років 

                                                                Виконавчий комітет Т.Реметівської ТГ 

                                                                Перечинський ВП Ужгородського ВП 

     7.1.2. З метою своєчасного виявлення та знешкодження злочинних груп 

активізувати роботу із оперативного відпрацювання місць збору злочинного 

елементу, притонів, під облікових осіб для підвищення ефективності 

попереджання та розкриття злочинів. 

                                                                Протягом 2021-2023 років 

                                                                Перечинський ВП Ужгородського ВП 

       7.1.3. З метою попередження пограбувань, хуліганств, крадіжок 

систематично проводиться комплексні оперативно-профілактичні заходи на 

території Т.Реметівської ТГ. 

                                                                Протягом 2021-2023 років 

                                                                Перечинський ВП Ужгородського ВП 

       7.1.4. Здійснювати щодо проведення обліку житла, де проживають особи 

похилого віку, самотні, особи, визначені недієздатними, психічно хворі, інші 

особи, які потребують опіки та хворі на алкоголізм і наркоманію з метою 

запобігання фактам знущання над ними, незаконно відчуження їх житлі. 

                                                                Протягом 2021-2023 років 

                                                                Перечинський ВП Ужгородського ВП 

        7.1.5. Щороку проводити місячники перевірки дотримання паспортного 

режиму з виявленням громадян без постійного місця проживання та без 

паспортів з митою надання їм всебічної допомоги в паспортній реєстрації та 

отримання відповідних документів.  

                                                                Протягом 2021-2023 років 

                                                                Перечинський ВП Ужгородського ВП 

       7.1.6. Проводити інформаційно – роз’яснювальну роботу серед громадян 

(особливо з одинокими та одиноко проживаючими) щодо недопущення 

випадків шахрайства, крадіжок особистого майна.  

                                                                Протягом 2021-2023 років 

                                                                Перечинський ВП Ужгородського ВП 



 

7.1. Профілактика злочинів у сфері економіки 

       7.2.1. Проводити перевірки ринків, торгівельних точок на придмет 

виявлення порушень правил торгівлі пивом (крім безалкогольного), 

алкогольними, слабоалкогольними напоями та тютюновими виродами. 

Інформацію про виявлення порушення направити у виконком Т.Реметівської 

ТГ для вжиття заходів та висвітлювати в засобах масової інформації. 

                                                                Протягом 2021-2023 років 

                                                                Перечинський ВП Ужгородського ВП 

7.3. Зменшення злочинного впливу на неповнолітніх та молодіжне 

середовище  

    7.3.1. Забезпечити  постійний аналіз стану злочинності серед 

неповнолітніх, встановлення причин скоєння підлітками тяжких і повторних 

злочинів, виявліти упущення в попереджувально – профілактичній роботі зі 

сторони всіх зацікавлених служб та органів. 

                                                                Протягом 2021-2023 років 

                                                                Перечинський ВП Ужгородського ВП 

        7.3.2. З метою недопущення оперативної обстановки в підлідковому 

середовищі під час літніх шкільних канікул, забезпечення належного 

правопорядку й посилення боротьби зі злочинністю серед неповнолітніх, 

взяти участь у забезпечення дітей організованими формами дозвілля та 

відпочинку. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                            Уповноважені служби Т.Реметівської ТГ 

        7.3.3. З метою охоплення навчання дітей та учнівської молоді провести 

цільові рейди із виявлення та повернення до навчальних закладів дітей, які не 

приступили до навчання. Передбачити їх правовий та соціальний захист, 

усунення факторів негативного впливу на неповнолітніх, притягнення згідно 

із чинного законодавства до адміністративної відповідальності батьків та 

осіб, що їх заміняють, за невиконання обов’язків із виховання дітей. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                             



         7.3.4. З використання нових наукових досягнень педагогів, психологів, 

собріології, соціології і фізіології проводити комплексні просвітницько-

профілактичні заходи (практичні семінари, публічні лекції, круглі столи, 

конференції, профілактичні бесіди з шкільною молоддю) за участі науковців 

та засоби масової інформації з питань пропаганди здорового способу життя. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                            Уповноважені служби Т.Реметівської ТГ 

        7.3.5. Здійснювати профілактичні заходи щодо попередження дитячої 

бездоглядності, жебракування, вилучення бездоглядних дітей з вулиці, їх 

правового та соціального захисту, а також захисту із притягнення до 

відповідальності дорослих, що втягують підлітків у злочинну діяльність, 

жебрацтво, пияцтво, наркоманію. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                            Уповноважені служби Т.Реметівської ТГ 

         7.3.6. Забезпечити своєчасне виявлення неблагополучних сімей, їх облік 

і систематичну перевірку умов утримання та виховання неповнолітніх, 

здійснювати систематичні профілактичні заходи з батьками, які ухиляються у 

вихованню дітей і своєю поведінкою негативно впливають на них.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                            Уповноважені служби Т.Реметівської ТГ 

        

7.4. Профілактика незаконного обігу зброї і боєприпасів. 

Запобігання поширенню наркоманії, пияцтву і бродяжництву.  

        7.4.1. Вжити організаційних та практичних заходів щодо виявлення осіб, 

які незаконно використовують зброю, вибухові пристрої та інші небезпечні 

предмети ї речовини, для своєчасного їх викриття. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

 



         7.4.2. Здійснити комплекс оперативно-розшукових заходів щодо 

виявлення осіб, що займаються незаконним обігом наркотиків, каналів 

надходжень наркотиків до споживачів і фактів їх збуту, в т.ч. втягнення в 

наркоманію.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

          7.4.3. Систематично проводити рейди з метою виявлення осіб, які 

займаються самогоноварінням та його розповсюдження серед населення. 

Документувати збут самогону та безакцизних спиртних напоїв, громадянами 

з наступним притягнення до адміністративної та кримінальної 

відповідальності. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП                                                       

          7.4.4. На базі нових досягнень психології, соціології, фізіології, 

собреології проводити комплексні просвітницько-профілактичні заходи 

(практичні семінари, публічні лекції, круглі столи, конференції, 

профілактичні бесіди зі шкільною молоддю) з питань запобігання наркоманії 

та алкоголізму.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

         7.4.5. Систематично проводити в навчальних закладах Т.Реметівської 

ОТГ інформаційно-просвітницьку діяльність про правовідносини в сфері 

немедичного вживання наркозасобів серед груп підвищеного ризику, учнів 

загальноосвітніх шкіл, населення в цілому.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                            Уповноважені служби Т.Реметівської ТГ 

          7.4.6. Організувати проведення відпрацювань розважальних закладів та 

місць загального відпочинку молоді з метою недопущення розповсюдження в 

них наркотичних засобів. Вжити заходів щодо припинення діяльності таких 

об’єктів, де виявлені факти торгівлі обо вживання наркотиків. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                                       



           7.4.7. Проведення комплексних заходів, направлених на відкриття 

злочинних груп, сформовані на етнічній основі, насамперед із числа осіб 

ромської народності. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП                                                       

7.5. Охорона публічного порядку, безпека дорожнього руху 

         7.5.1. Забезпечити своєчасність реагування на злочини та інші 

порушення правопорядку.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП                                                          

         7.5.2. Організувати періодичне проведення круглих столів, нарад, 

пов’язаних зі станом боротьби зі злочинністю та забезпечення охорони 

публічного порядку. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                            Виконавчий комітет  Т.Реметівської ТГ 

        7.5.3. Забезпечити належну профілактику, попередження та припинення 

домашнього насильства, злочинів на побутовому грунті.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

       7.5.4. У взаємодії із зацікавленими відомствами та організаціями 

здійснити комплекс організаційних здійснити комплекс організаційних, 

профілактичних і оперативно-пошукових заходів щодо забезпечення 

комплексної охорони публічного порядку та безпеки громадян в період 

проведення громадсько-політичних, культурних, спортивних та інших 

заходів з масовим перебуванням людей. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

        7.5.5. Для забезпечення охорони публічного порядку й безпеки 

населення, реагування на будь-які правопорушення, вжити заходів щодо 

встановлення у місцях традиційного проведення масових та спортивних 

заходів комплексів технічних засобів відео спостереження. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 



                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                            Виконавчий комітет  Т.Реметівської ТГ 

         7.5.6. Забезпечити належний контроль за особами, які раніше скоїли 

злочини і були звільнені від кримінальної відповідальності з підстав, 

передбачених законодавством (недосягненням віку, внаслідок амністії). 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

8. Матеріально-технічне забезпечення Перечинського відділення поліції 

Ужгородського відділу поліції Головного Управління Національної 

поліції в Закарпатській області. 

         8.1. З метою охорони громадського порядку під час проведення масових 

заходів, забезпечення на реагування заяви та повідомлення громадян, 

розкриття та припинення злочинних посягань та своєчасного виїзду 

працівників поліції на місце вчинення злочинів та правопорушень, 

передбачити видатки на придбання сучасних GPS навігаторів та відео 

реєстраторів для службового транспорту. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Т.Реметівська ТГ 

          8.2. З метою покращення інформаційного забезпечення працівників 

Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУНП та формування електронних 

баз даних передбачити видатки для придбання комп’ютерів обладнання та 

офісних меблів.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Т.Реметівської ТГ 

          8.3. Вирішення питання облаштування кімнати  прийому громадян, 

слідчої кімнати та кімнати для конференційного побачення адвоката із 

затриманням в адмінбудівлі Перечинського ВП Ужгородського ВП ГУНП у 

відповідності до законодавчо визначених норм.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Перечинський ВП Ужгородського ВП 

                                                            Т.Реметівської ТГ 

 



         8.4. З метою покращення реагування на повідомлення громадян, 

забезпечити утримання спеціальних автомобілів, а саме: їх технічне 

обслуговування та забезпечення паливно-мастильними матеріалами. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Т.Реметівської ТГ 

         8.5. З метою контролю з перебування громадян в адміністративній 

будівлі відділення поліції, придбання та встановлення стаціонарних 

технічних засобів відео стеження. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Т.Реметівської ТГ 

         8.6. Вжити додаткових заходів для забезпечення службовим 

транспортним засобом, дільничних інспекторів поліції, які будуть 

обслуговувати території Т.Реметівської ТГ. 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Т.Реметівської ТГ 

         8.7. Проведення ремонту приміщень адміністративного будинку 

районного відділення поліції та даху гаражного приміщення, заміна вікон та 

енергозберігаючі.  

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Т.Реметівської ТГ 

            8.8. З метою попередження вчинення злочинів та правопорушень на 

території Перечинської ТГ виділення коштів для встановлення системи відео 

спостереження «Безпечне Закарпаття». 

                                                            Протягом 2021-2023 років 

                                                            Т.Реметівської ТГ 

9. Фінансування заходів для виконання програми  

     Реалізація програми забезпечується шляхом пріоритетного фінансування 

визначених заходів з місцевого бюджету та інших джерел не заборонених 

законом. Це дозволить протягом 3 років здійснити правоохоронними 

органами, органами виконавчої влади та місцевого самоврядування комплекс 

узгоджених заходів щодо профілактики правопорушень та усунень причин, 

що зумовили їх вчинення, створити в сприятливі умови для діяльності 

Національної поліції та підвищити їх авторитет серед населення. 



      Розрахунок потреби коштів для реалізації заходів, передбачених 

комплексною Програмою профілактики та протидії злочинності на території 

Т.Реметівської ТГ на 2021-2023 роки додається. 

      Обсяги видатків на реалізацію заходів, визначених Програмою, 

підлягають щорічному корегуванню відповідно до затверджених показників 

на кожний рік. Органи місцевого самоврядування самостійно визначають 

обсяг коштів, що можуть бути виділені з місцевих бюджетів для реалізації 

заходів, визначених Програмою. 

 

10. Очікувані результати  

      Виконання програми дасть змогу : 

- створити систему профілактика правопорушень, спрямовану на 

соціальну адаптацію осіб, звільнених із місця позбавлених волі, 

посилення боротьби з алкоголізмом, наркоманією, злочинністю та 

бездоглядністю неповнолітніх, іншими антисоціальними явищами; 

- підвищити рівень правової освіти населення та правового виховання 

молоді шляхом запровадження сучасних норм і методів профілактики, 

розроблення інформаційно-пропагандистських та культурно-виховних 

програм;  

- підвищити оперативність реагування на вчинені правопорушення та їх 

виявлення шляхом удосконалення техніки засобів контролю за 

ситуацією в громадських місцях, створення відповідних систем 

накопичення та обміну інформацією між органами виконавчої влади; 

- стабілізувати криміногенну ситуацію в місті шляхом запобігання 

криміналізації населення. 

 

11. Контроль за ходом виконання Програми     

 Безпосередній контроль за ходом виконання заходів і завдань Програми 

здійснюється Перечинським ВП Ужгородського ВП ГУНП в Закарпатській 

області, цільовим та ефективним використанням коштів – виконавчий 

комітет Т.Реметівської ТГ. 

 

 

Секретар сільської ради                                              Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 



                                                                                                                                                                          Додаток до Програми  

 

РОЗРАХУНОК 

потреби коштів для реалізації заходів, передбачених комплексною Програмою 

профілактики та протидії злочинності на території Тур’є-Реметівської ТГ на 2021-2023 роки. 

 

№ 

з/п 
Зміст заходів Відповідальний за виконання 

Сума,  тис.грн. 

2021 рік 2022 рік 2023 рік 

1. Покращення умов функціонування 

та обслуговування працівників  

поліції (придбання канцелярського 

приладдя, офісної та комп’ютерної 

техніки) 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) за 

сприяння виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської ТГ 

 

20,0 

 

20,0 

 

20,0 

2. Придбання сучасних GPS 

навігаторів, бодікамер та відео 

реєстраторів для службового 

транспорту Перечинському ВП 

ГУНП  

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) за 

сприяння виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської ТГ 

 

10,0 

 

10,0 

 

10,0 

3. Забезпечення паливно-

мастильними матеріалами, ремонт 

та утримання службових 

транспортних засобів 

Автогосподарство ГУНП, 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) за 

сприяння виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської ТГ 

 

100,0 

 

100,0 

 

100,0 



4. Проведення поточного ремонту та 

облаштування кімнати прийому 

громадян, кімнати для проведення 

слідчих дій та кімнати конферен-

ційного побачення підозрюваного 

із затриманим в адмінбудівлі 

Перечинського ВП Ужгородського 

ВП ГУНП 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) за 

сприяння виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської ТГ 

 

50,0 

 

50,0 

 

50,0 

5. Проведення ремонту приміщень 

адміністративного будинку 

районного відділення поліції та 

даху гаражного приміщення, 

заміна вікон на енергозберігаючі 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) за 

сприяння виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської ТГ 

 

100,0 

  

6. Придбання автомобіля для потреб 

дільничного інспектора поліції 

Автогосподарство ГУНП, 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) за 

сприяння виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської ТГ 

   

600,0 

7. З метою контролю за перебуван-

ням громадян в адміністративній 

будівлі відділення поліції, 

придбання та встановлення 

стаціонарних технічних засобів 

відео стеження 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) за 

сприяння виконавчого комітету Тур’є-

Реметівської ТГ 

 

30,0 

  

8. З метою попередження вчинення 

злочинів та правопорушень на 

території Тур’є-Реметівської ТГ 

ГУНП (для потреб Перечинського ВП) за 

сприяння виконавчого комітету Тур’є-

 

160,0 

 

160,0 

 

160,0 



виділення коштів для встановлення 

систем відео спостереження 

«Безпечне Закарпаття».  

Реметівської ТГ 

 ВСЬОГО  470,0 340,0 940,0 

 

 

     

Секретар сільської ради                                                                                 Едуард ВОРОНИЧ  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                             № 30 

                                                                                                                                                                                                                                

Про Програму  фінансової  

підтримки ГО «Спілка учасників  

АТО Перечинщини» на 2021 рік  

 

Розглянувши та обговоривши Програму фінансової підтримки ГО 

«Спілка учасників АТО Перечинщини» на 2021 рік,  відповідно до статті 26 

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

Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

  

1. Затвердити Програму фінансової підтримки ГО «Спілка учасників 

АТО Перечинщини» на 2021 рік (далі – Програма), що додається №1. 

2. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на її 

фінансування що додається №2. 

     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 1 

                                                                                 до рішення Тур’є-Реметівської  

                                                                                 сільської ради 

                                                                                 від 24.12.2020 року  № 30 

 

ПРОГРАМА 

фінансової підтримки ГО «Спілка учасників АТО Перечинщини»  

на 2021 рік 

 

І.    Загальні положення  

На території сільської ради проживають учасники АТО. 

Ця Програма спрямована на посилення їх соціального захисту. 

 

ІІ.   Нормативне забезпечення  

Нормативно-правовими актами, на яких ґрунтується Програма, є 

Конституція України, Закон України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», «Про статус ветеранів війни, гарантії їх соціального статусу». 

 

ІІІ.   Мета Програми 

Мета Програми – поліпшення діяльності ГО «Спілки учасників АТО 

Перечинщини», підвищення її ролі у справі представлення захисту законних 

інтересів своїх членів, їх соціального забезпечення та здійснення інших 

повноважень передбачених чинним законодавством. 

 

IV. Основні завдання Програми  

Завданням Програми є фінансове забезпечення протягом 2021 року 

заходів щодо покращення діяльності ГО «Спілки учасників АТО 

Перечинщини», підвищення її ролі у справі представлення захисту законних 

інтересів своїх членів та здійснення інших повноважень, передбачених 

чинним законодавством. 

 

V. Очікуванні результати  

Виконання Програми забезпечить поліпшення діяльності спілки 

учасників АТО, підвищення її ролі у справі представлення захисту законних 



інтересів своїх членів, їх соціального забезпечення та здійснення інших 

повноважень, передбачених чинним законодавством. 

 

VI.  Фінансове забезпечення  

Фінансування Програми здійснюється відповідно до законодавства за 

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

коштів, не заборонених законодавством. Орієнтовний обсяг фінансування з 

районного бюджету – 25000,0 грн. (двадцять п’ять тисяч) гривень. 

 

Секретар сільської ради                                                    Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



                                                                                                      Додаток 2 

                                                                               до рішення Тур’є-Реметівської  

                                                                               сільської ради 

                                                                               від 24.12.2020 року  № 30 

 

Орієнтовний обсяг фінансування Програми 

фінансової підтримки ГО «Спілки учасників АТО Перечинщини» 

на 2021 рік 

 

№ 

з/ 

п 

Найменування заходу Виконавці Строк 

викона

ння 

Загальний 

обсяг 

фінансува

ння  

(грн.) 

Кошти 

бюджету 

1. Поліграфічний друк 

матеріалів патріотичного 

спрямування та символіки 

Організації (афіш, наліпок, 

банерів, книг, тощо). 

Канцелярські витрати.  

ГО  «Спілка 

учасників АТО 

Перечинщини» 

2021 рік 4000.00 Тур’є-

Реметівська 

ТГ 

2. Організація та координація 

зусиль ветеранів АТО, 

сімей загиблих, їх 

об’єднань у справі 

широкого, більш 

ефективного використання 

наявних можливостей у 

забезпеченні захисту своїх 

економічних, соціальних 

прав, надання оздоровчої,  

медичної, моральної та 

матеріальної допомоги, у 

тому числі і для сприяння 

житлових проблем, членам 

організації, в першу чергу 

учасникам бойових дій, 

інвалідам війни та сім’ям 

ГО «Спілка 

учасників АТО 

Перечинщини» 

2021 рік 4000.00 Тур’є-

Реметівська 

ТГ 



загиблих. 

3. Облаштування офісного 

при-міщення та музею 

бойової слави. 

ГО «Спілка 

учасників АТО 

Перечинщини»  

2021 рік 2000.00 Тур’є-

Реметівська 

ТГ 

4. Заходи по вшануванню 

пам’яті загиблих воїнів 

АТО. 

ГО «Спілка 

учасників АТО 

Перечинщини» 

2021 рік 2000.00 Тур’є-

Реметівська 

ТГ 

5. Організація та проведення 

Дня захисника Вітчизни. 

ГО «Спілка 

учасників АТО 

Перечинщини» 

2021 рік 1000.00 Тур’є-

Реметівська 

ТГ 

6. Організація міроприємств 

для учасників бойових дій 

та загиблих воїнів АТО. 

ГО «Спілка 

учасників АТО 

Перечинщини» 

2021 рік 3000.00 Тур’є-

Реметівська 

ТГ 

           ВСЬОГО: 13000,00  

 

 

Секретар сільської ради                                                    Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                            № 31 

 

Про Програму соціального захисту  

найменш захищених верств населення  

Тур’є-Реметівської сільської  

територіальної громади на 2021 рік  

 

 

Розглянувши та обговоривши Програму соціального захисту найменш 

захищених верств населення Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2021 рік,  відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИЛА: 

  

9. Затвердити Програму соціального захисту найменш захищених 

верств населення Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 

2021 рік (далі – Програма), що додається. 

10. Фінансовому відділу сільської ради передбачити асигнування на 

її фінансування в 2021 році. 

11. Відділу соціального захисту населення та охорони здоров’я  

сільської ради про хід виконання цієї Програми інформувати сільську раду 

до 01 січня 2022 року. 

12. 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  



                                                                        Додаток  

                                                                        до рішення сесії Тур’є-Реметівської  

                                                                        сільської ради 

                                                                        від 24грудня 2020 р. № 31 

 

Програма 

соціального захисту найменш захищених верств населення  

Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади на 2021 рік 

 

1. Зміст програми 

Відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» передбачається надання матеріальної допомоги малозабезпеченим 

громадянам у зв’язку з виплатою допомоги на поховання осіб, не 

застрахованих в системі загальнообов’язкового державного соціального 

страхування, не працюючих, не зареєстрованих в центрі зайнятості 

населення, як безробітні. 

 

2. Мета, строки дії програми 

      Часткове розв’язання матеріальної проблеми осіб, які здійснюють 

похован-ня померлих. 

      Програма буде виконуватись протягом 2021 року. 

 

3. Фінансове забезпечення програми 

      Орієнтовний обсяг фінансування програми з сільського бюджету 30000 

гривень. 

       Допомога на поховання однієї особи затверджена в сумі  2000 гривень. 

 

4. Організаційне забезпечення програми 

 

       Виконання Програми здійснює виконком сільської ради. Контроль за 

виконанням даної програми здійснює постійна комісія з питань фінансів, 

бюджету, планування соціально-економічного розвитку, інвестицій та 

міжнародного співробітництва. 

 

 

 

Секретар сільської ради                                              Едуард ВОРОНИЧ 

 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                              № 32 

 

Про надання згоди на прийняття  

комунальної установи «Інклюзивно- 

ресурсний центр» Перечинської  

районної ради Закарпатської області                  

до комунальної власності  

Тур’є-Реметівської сільської ради  

  

Керуючись нормами Бюджетного кодексу України, Законом України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ від 21 

вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», Тур’є-Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

  

 1. Дати згоду на безоплатне прийняття юридичної особи – комунальна 

установа «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної ради 

Закарпатської області, (ЄДРПОУ 42264924) що зареєстрована за адресою: 

Закарпатська обл., Перечинський район, місто Перечин,  пл. Народна, 19. 

2. Дати згоду на вступ Тур’є-Реметівської сільської ради в засновники 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр» Перечинської районної 

ради Закарпатської області   (ЄДРПОУ 42264924). 

3. Контроль за виконанням даного 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 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                             № 33 

 

Про надання згоди на прийняття КНП 

«Перечинський  районний Центр  

первинної медико-санітарної допомоги»  

Перечинської  районної  ради   

Закарпатської області  до комунальної  

власності Тур’є-Реметівської сільської ради  

 

Керуючись нормами Бюджетного кодексу України, Законом України 

«Про передачу об’єктів права державної та комунальної власності», Законом 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», Постановою КМУ від 21 

вересня 1998 року № 1482 «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», відповідно до статті 26 Закону України «Про місцеве 

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

 

ВИРІШИЛА: 

  

 1. Дати згоду на безоплатне прийняття юридичної особи – комунальне 

некомерційне підприємство «Перечинський районний Центр первинної 

медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради Закарпатської 

області до комунальної власності Тур’є-Реметівської сільської ради 

(ЄДРПОУ 37916782), що зареєстрована за адресою: Закарпатська область, 

Перечинський район, село Тур’ї Ремети, вул. Центральна, будинок 16. 

2. Дати згоду на вступ Тур’є-Реметівської сільської ради в засновники 

комунального некомерційного підприємства «Перечинський  районний 

Центр первинної медико-санітарної допомоги» Перечинської районної ради 

Закарпатської області (ЄДРПОУ 37916782). 



3. Контроль за виконанням даного 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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання)  

VIII скликання  

РІШЕННЯ 

24.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                              № 34 

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, 17 грудня 2020)       

 

Керуючись статтями 23, 78 Бюджетного кодексу України, відповідно 

до статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

враховуючи висновок сільського голови про перевиконання дохідної частини 

бюджету за підсумками 11 місяців, Тур’є-Реметівська 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 з додатком № 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 з 

додатком № 3. 

        4. Затвердити    зміни до розподілу коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів із будівництва, реконструкції і реставрації та капітального 

ремонту об’єктів виробничої, комунікаційної та соціальної інфраструктури за 

об’єктами у 2020 році згідно з додатком  № 4.                                                                                                                                                                                                                            

        5. Контроль за виконанням даного рішення покласти постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвес-тицій та міжнародного співробітництва (голова постійної комісії –

 Лоскій І. І.). 

 

Сільський голова                                                                 Надія ДЕВІЦЬКА



 

  

                                                                                                                                                                        

                                                                                                                                       РОЗПОДІЛ 

                           07308512000_                                      видатків сільського бюджету на 2020 рік 
                            код бюджету                                                       
   

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код Типової 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Функціональної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

бюджету 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної 

програми/підпрограми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

Загальний фонд Спеціальний фонд Разом 

усього видатки 

споживання 

з них видатки 

розвитку 

усього у тому числі 

бюджет 

розвитку 

видатки 

споживання 

з них Видатки 

 розвитку 
оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

оплата 

праці 

комунальні 

послуги та 

енергоносії 

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

0100000 01  Сільська рада (головний 
розпорядник) 

5387100 5387100 3013600 426200  10246906,01 2095651,01 160000   10086906,01 15634006,01 

0110000  01    Сільська рада 
(відповідальний 
виконавець)  

5387100 5387100 3013600 426200  10246906,01 2095651,01 160000   10086906,01 15634006,01 

0110150 0150 0111 Організаційне,інформаційно-

аналітичне та матеріально-

технічне забезпечення 

діяльності обласної 

ради,районної ради, 

районної у місті ради(уразі її 

створення), 

міської,селищної,сільської 

ради 

1790100 1790100 1390800 48000        1790100 

0111010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 2327000 2327000 1528600 207200  160000  160000    2487000 

0116030 6030 0620 Організація благоустрою 
населених пунктів 

155000 155000  147000        155000 

0116090 6090 0640 Інша діяльність у сфері 2200 2200          2200 

Додаток №3     

до рішення сільської ради № 34 від 

24.12.2020 р  



житлово-комунального 
господврства 

0114060 4060 0828 Забезпечення діяльності 

палаців і будинків 

культури,клубів,центрів 

дозвілля та інших клубних 

закладів  

152900 152900 94200  24000  10000 10000    10000 162900 

0114082 4082 0829 Інші заходи в галузі 
культури і мистецтва 

2500 2500          2500 

0113242 3242 1090 Інші заходи в сфері  
соціального захисту  та 

соціального забезпечення 

6000 6000          6000 

0117350 7350 0490 Розроблення схем 

планування за забудови 
територій (містобудівна 
документація) 

     24900 24900    24900 24900 

0117363 7363 0490 Виконання інвестиційних  
проектів  в рамках 
здійснення  заходів щодо 
соціально-економічного 
розвитку  окремих територій 

     696851.01 696851.01    696851.01 696851.01 

0117461 7461 0456 Утримання  та розвиток  
автомобільних доріг  
дорожньої інфраструктури  
за рахунок коштів  місцевого 
бюджету 

1300 1300          1300 

0117367 7367 0490 Виконання інвестиційних  
проектів в рамках  реалізації 

заходів спрямованих на 
розвиток системи охорони  
здоровя у сільській 
місцевості 

     9335655 1344400    1344400 9335655 

0117650 7650 0470 Проведення експертної 
грошової оцінки земельної 
ділянки чи права на неї 

     19500 19500        19500 19500 

0110191 0191  Проведення місцевих 
виборів 

950100 950100          950100 



Х Х Х УСЬОГО 5387100 5387100 3013600 426200  10246906,01 2095651,01 160000   10086906,01 15634006,01 

 

   

       Секретар сільської ради                                                                               Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

Додаток 1 

до рішення сесії № 34 від 24  

грудня 2020 р. 

Зміни до доходів місцевого бюджету на 2020 рік 

     (грн) 

Код 

Найменування згідно з 

Класифікацією доходів 

бюджету 

Усього 
Загальни

й фонд 

Спеціальний 

фонд 

усьог

о 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитк

у 

1 2 3 4 5 6 

3000000 
Доходи від операцій з 

капіталом 
55010   55010 55010 

3300000 

Надходження від 

продажу землі і інших 

нематеріальних активів 

55010   55010 55010 

3301010

0 

Кошти від продажу 

земельних ділянок 

несільськогосподарськог

о призначення,що 

перебувають у 

державаній або 

комунальній власності та 

земельних ділянок,які 

знаходяться на території 

Автономної Республіки 

Крим 

55 010,0   
55 

010,0 
55 010,0 

 
Всього доходів 55 010,0   

55 

010,0 
55 010,0 

 

 

Секретар сільської ради                                             Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 

 

 



 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання)  

VIII скликання  

РІШЕННЯ 

24.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                              № 35 

 

 

Про внесення змін до рішення сільської 

ради № 159 від 22 грудня 2019 року 

«Про бюджет Вільшинківської сільської                      07308501000 

ради на 2020 рік»                                                                  код бюджету 
 

 
 

 Керуючись статтями 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 законів України щодо упорядкування окремих питань організації 

та діяльність органів місцевого самоврядування  і районних державних 

адміністрацій», Тур’є-Реметівська сільська рада   

  

ВИРІШИЛА: 

 

          1. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2020 

рік згідно з додатком.  

          2. Затвердити зміни до додатку № 2 рішення сільської ради  № 159 від 

22 грудня 2019 року  «Про бюджет Вільшинківської сільської ради  на 2020 

рік». 

         3. Контроль за виконанням даного рішення покласти 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 (2-ге пленарне засідання)  

VIII скликання  

РІШЕННЯ 

24.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                            № 36 

 

 

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  змінами 20 лютого 2020 року,                                                      код бюджету 

25 червня 2020 року, 11 серпня 2020 року)                   
 

 
 

          Керуючись статтями  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 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 з додатком № 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 з додатком 

№ 2. 

        3. Контроль за виконанням цього рішення покласти постійну комісію з 

питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного розвитку, 

інвес-тицій та міжнародного  співробітництва (голова постійної комісії –

 Лоскій І. І.). 
 

 

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 



                                                                                                                                                                Додаток №1 

                                                                                                                                                                                         до рішення  сільської ради 

                                                                                                                                                                                 № 36 від 24.12.2020 р. 

Зміни 

   до розподілу видатків місцевого бюджету на 2020 рік  

 

7308510000                

код  бюджету              (грн) 

Код 

Програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевих 

бюджетів 

Код 

Типо

вої 
прогр

амної 

класи

фікац

ії 

видат

ків та 

креди

туван

ня 

місце
вих 

бюдж

етів 

Код 
Функці

ональн

ої 

класифі

кації 

видаткі

в та 

кредиту

вання 

бюджет

у 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 

Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевих 

бюджетів 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 
усього 

видатки 

спожив

ання 

з них 

видатк

и 

розвит

ку 

усьо

го 

у 

том

у 

чис

лі 

бю

дж

ет 

роз

вит
ку 

видатки 

споживання 

з них 

вид

атк

и 

роз

вит

ку 

оплат

а 
праці 

кому

наль

ні 

посл

уги 
та 

енер

гоно

сії 

оплата 
праці 

комунал

ьні 

послуги 
та 

енергоно

сії 

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

      
Сільська рада(головний 

розпорядник) 
    -2000                   

1000000 1   
Сільська рада(відповідьний 

виконавець) 
    -2000                   

  
Зміна до розподілу видатків місцевого бюджету  в межах загального обсягу 

видатків 
                

0111010 1010 0910 Надання дошкільної  освіти     -2000                 

      Всього видатків      -2000                 

 

             Секретар сільської ради                                                                                                                     Едуард ВОРОНИЧ  

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                    Тур’ї  Ремети                                             № 37 

 

Про бюджет сільської  

територіальної громади 

на 2021 рік 

 

 07308512000 

 (код бюджету) 

  

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування», 

Бюджетним кодексом України, Тур’є-Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА:  

1. Визначити на 2021 рік: 

доходи бюджету сільської територіальної громади у сумі                                  

126276700 гривень, у тому числі доходи загального фонду місцевого  

бюджету – 125171600 гривень та доходи спеціального фонду місцевого                    

бюджету – 1105100 гривень згідно з додатком 1 до цього рішення; 

видатки бюджету сільської територіальної громади у сумі                            

126276700 гривень, у тому числі видатки загального фонду місцевого                                 

бюджету – 125171600 гривень та видатки спеціального фонду місцевого 

бюджету – 1105100  гривень; 

профіцит за загальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 79900 гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

дефіцит за спеціальним фондом бюджету сільської територіальної 

громади у сумі 79900  гривень згідно з додатком 2 до цього рішення; 

оборотний залишок бюджетних коштів бюджету сільської 

територіальної громади у розмірі   75000 гривень, що становить 0,06 

відсотків видатків загального фонду бюджету, визначених цим пунктом; 



2. Затвердити бюджетні призначення головним розпорядникам 

коштів бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у розрізі 

відповідальних виконавців за бюджетними програмами  згідно з додатком 3 

до цього рішення. 

3. Затвердити на 2021 рік міжбюджетні трансферти згідно з 

додатком 4 до цього рішення. 

4. Затвердити на 2021 рік розподіл коштів бюджету розвитку на 

здійснення заходів на будівництво, реконструкцію, реставрацію та 

капітальний ремонт об'єктів виробничої, комунікаційної та соціальної 

інфраструктури за об'єктами згідно з додатком 5 до цього рішення. 

5. Затвердити розподіл витрат бюджету сільської територіальної 

громади на реалізацію місцевих/регіональних програм у сумі 45000 

гривень згідно з додатком 5 до цього рішення. 

6. Установити, що у загальному фонді бюджету сільської 

територіальної громади на 2021 рік: 

1) до доходів загального фонду бюджету сільської територіальної 

громади належать доходи, визначені статтею 64 Бюджетного кодексу 

України, та трансферти, визначені статтею 97 Бюджетного кодексу України;  

2) джерелами формування у частині фінансування є надходження, 

визначені пунктом 4 частини 1 статті 15 Бюджетного кодексу України та 

статтею 72 Бюджетного кодексу України. 

7. Установити, що джерелами формування спеціального фонду 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік: 

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

1 статті 71 Бюджетного кодексу України; 

2) у частині фінансування є надходження, визначені пунктом 10 

частини 1 статті 71 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування 

визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України; 

3) у частині кредитування є надходження, визначені пунктами 10  

частини 1 статті 691 Бюджетного кодексу України та джерела фінансування 

визначені статтею 72 Бюджетного кодексу України.   

8. Установити, що у 2021 році кошти, отримані до спеціального фонду 

бюджету сільської територіальної громади (абзаци 1, 2 пункту 7 цього 

рішення) згідно з відповідними пунктами частини 1 статті 691 та частини 1 

статті 71 Бюджетного кодексу України спрямовуються на реалізацію заходів, 

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

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

підпунктами абзацу 3 пункту 7 цього рішення, спрямовуються відповідно на 

надання кредитів з бюджету сільської територіальної громади 

індивідуальним сільським забудовникам.  

9. Визначити на 2021 рік відповідно до статті 55 Бюджетного кодексу 

України захищеними видатками бюджету сільської територіальної громади 

видатки загального фонду на: 

- оплату праці працівників бюджетних установ; 



- нарахування на заробітну плату; 

- придбання медикаментів та перев’язувальних матеріалів; 

- забезпечення продуктами харчування; 

- оплату комунальних послуг та енергоносіїв; 

- соціальне забезпечення; 

- поточні трансферти місцевим бюджетам; 

- забезпечення осіб з інвалідністю технічними та іншими засобами, 

виробами медичного призначення та індивідуального користування; 

- оплату послуг з охорони державних (комунальних) закладів 

культури. 

10. Відповідно до статей 43 та 73 Бюджетного кодексу України надати 

право міській раді отримувати у порядку, визначеному Кабінетом Міністрів 

України, позики на покриття тимчасових касових розривів місцевого 

бюджету, пов'язаних із забезпеченням захищених видатків загального фонду, 

в межах поточного бюджетного періоду за рахунок коштів єдиного 

казначейського рахунку на договірних умовах без нарахування відсотків за 

користування цими коштами з обов’язковим їх поверненням до кінця 

поточного бюджетного періоду; 

11. Надати право фінансовому відділу сільської ради: 

1)  у разі внесення Міністерством фінансів України змін і доповнень 

до бюджетної класифікації враховувати такі зміни під час складання й 

виконання розпису бюджету міської територіальної громади на 2021 рік; 

2) забезпечити у двотижневий строк з дня офіційного опублікування 

Закону України «Про Державний бюджет України на 2021 рік» згідно з 

частиною другою статті 77 Бюджетного кодексу України приведення обсягів 

міжбюджетних трансфертів у відповідність з цим Законом. 

12. Головним розпорядникам коштів бюджету сільської 

територіальної громади забезпечити виконання норм Бюджетного кодексу 

України стосовно: 

1) затвердження паспортів бюджетних програм протягом 45 днів з 

дня набрання чинності цим рішенням; 

2) здійснення управління бюджетними коштами у межах 

встановлених їм бюджетних повноважень та оцінки ефективності бюджетних 

програм, забезпечуючи ефективне, результативне і цільове використання 

бюджетних коштів, організацію та координацію роботи розпорядників 

бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів бюджетних коштів у 

бюджетному процесі; 

3) забезпечення доступності інформації про бюджет відповідно до 

законодавства, а саме: 

здійснення публічного представлення та публікації інформації про 

бюджет за бюджетними програмами та показниками, бюджетні призначення 

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

встановленими Міністерством фінансів України, до 15 березня 2021 року; 



оприлюднення паспортів бюджетних програм у триденний строк з 

дня затвердження таких документів; 

4) врахування у першочерговому порядку потреби в коштах на оплату 

праці працівників бюджетних установ відповідно до встановлених 

законодавством України умов оплати праці та розміру мінімальної заробітної 

плати;  

5) забезпечення у повному обсязі проведення розрахунків за 

електричну та теплову енергію, водопостачання, водовідведення, природний 

газ та послуги зв'язку, які споживаються бюджетними установами, та 

укладання договорів за кожним видом відповідних послуг у межах 

бюджетних асигнувань, затверджених у кошторисі. 

13. Надати право сільському голові за погодженням із постійною 

комісією з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва: 

13.1. Здійснювати протягом 2021 року розподіл та перерозподіл 

обсягів субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших 

місцевих бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, 

нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад. 

13.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у разі, якщо після 

прийняття рішення про бюджет сільської територіальної громади 

повноваження на виконання функцій або надання послуг, на яке надано 

бюджетне призначення, передається відповідно до законодавства від одного 

головного розпорядника бюджетних коштів до іншого головного 

розпорядника бюджетних коштів. При цьому, дія бюджетного призначення 

не припиняється і застосовується для виконання тих самих функцій чи послуг 

іншим головним розпорядником бюджету сільської територіальної громади, 

якому це доручено.  

13.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками коштів 

бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік у разі внесення змін до 

структури сільської ради та передачі повноважень головних розпорядників 

коштів, визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської 

ради. 

13.4. За обґрунтованим поданням головних розпорядників бюджетних 

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

будівництво або реконструкція, реставрація та капітальний ремонт яких 

проводиться за рахунок коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-

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

передбачені в бюджеті міської територіальної громади на 2021 рік. 

13.5. У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами 

окремо за загальним та спеціальним фондами бюджету, у тому числі обсяги 

місцевих програм. 



14. Установити, що в процесі виконання бюджету сільської 

територіальної громади перерозподіл видатків за економічною класифікацією 

в межах затвердженого загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника коштів по загальному та спеціальному фондах бюджету 

сільської територіальної громади здійснюється фінансовим відділом сільської 

ради за обґрунтованим поданням головного розпорядника коштів. 

15. Затвердити у додатку 6 до цього рішення перелік закладів/установ/ 

організацій, які відповідно до розмежування видатків між бюджетами, 

визначеними Бюджетним кодексом України, з 1 січня 2021 року 

фінансуватимуться з бюджету сільської територіальної громади.  

16. Рішення набирає чинності з 01 січня 2021 року. 

17. Додатки 1-6 до цього рішення є його невід’ємною частиною. 

18. Оприлюднити дане рішення в десятиденний строк з дня його 

прийняття відповідно до частини четвертої статті 28 Бюджетного кодексу 

України. 

19. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань фінансів, бюджету, планування соціально-економічного 

роз-витку, інвестицій та міжнародного співробітництва (голова постійної 

комісії – Лоскій І. І.). 

 

                     

Сільський голова                                                                   Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



  

Додаток 1                      

до рішення міської ради "Про бюджет сільської                                                                                                  

територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               

від 24  грудня 2020 року №37                                                                                                                  

(пункт 1) 

      

Доходи бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

07308512000      

код бюджету      

         ( грн) 

Код 
Найменування згідно 

 з Класифікацією доходів бюджету 
Усього Загальний фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

10000000 Податкові надходження   23 269 400 23 269 400 0 0 

11000000 
Податки на доходи, податки на прибуток, податки на 

збільшення ринкової вартості   
15 240 000 15 240 000 0 0 

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 15 240 000 15 240 000 0 0 

11010100 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку у 

вигляді заробітної плати 

15 240 000 15 200 000 0 0 



11010400 

Податок на доходи фізичних осіб, що сплачується 

податковими агентами, із доходів платника податку 

інших ніж заробітна плата 

40 000 40 000 0 0 

13000000 
Рентна плата та плата за використання інших 

природних ресурсів 
241 000 241 000 0 0 

13010000 
Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 
241 000 241 000 0 0 

13010100 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів в частині деревини, заготовленої в порядку рубок 

головного користування 

41 000 41 000 0 0 

13010200 

Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів (крім рентної плати за спеціальне використання 

лісових ресурсів в частині деревини, заготовленої в 

порядку рубок головного користування) 

200 000 200 000 0 0 

14000000 Внутрішні податки на товари та послуги   691 000 691 000 0 0 

14040000 
Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних товарів  
691 000 691 000 0 0 

18000000 Місцеві податки 7 097 400 7 097 400 0 0 

18010000 Податок на майно 3 025 900 3 025 900 0 0 



18010100 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості  

123 000 123 000 0 0 

18010200 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об`єктів житлової нерухомості  

121 000 121 000 0 0 

18010300 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений фізичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості  

82 000 82 000 0 0 

18010400 

Податок на нерухоме майно, відмінне від земельної 

ділянки, сплачений юридичними особами, які є власниками 

об`єктів нежитлової нерухомості  

262 000 262 000 0 0 

18010500 Земельний податок з юридичних осіб  1 264 000 1 264 000 0 0 

18010600 Орендна плата з юридичних осіб  500 000 500 000 0 0 

18010700 Земельний податок з фізичних осіб  342 900 342 900 0 0 

18010900 Орендна плата з фізичних осіб  331 000 331 000 0 0 

18030000 Туристичний збір  364 500 364 500 0 0 

18030100 Туристичний збір, сплачений юридичними особами  350 000 350 000     

18030200 Туристичний збір, сплачений фізичними особами  14 500 14 500 0 0 

18050000 Єдиний податок   3 707 000 3 707 000 0 0 



18050300 Єдиний податок з юридичних осіб  197 000 197 000 0 0 

18050400 Єдиний податок з фізичних осіб  3 507 000 3 507 000 0 0 

18050500 

Єдиний податок з сільськогосподарських 

товаровиробників, у яких частка сільськогосподарського 

товаровиробництва за попередній податковий (звітний) 

рік дорівнює або перевищує 75 відсотків`  

3 000 3 000 0 0 

20000000 Неподаткові надходження   266 600 226 600 1 025 200 0 

22000000 
Адміністративні збори та платежі, доходи від 

некомерційної господарської діяльності  
211 600 211 600     

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 56 000 56 000     

22012500 Плата за надання інших адміністративних послуг 31 000 31 000   0 

22012600 
Адміністративний збір за державну реєстрацію речових 

прав на нерухоме майно та їх обтяжень  
25 000 25 000 0 0 

22080000 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном   

155 000 155 000 0 0 

22080400 

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим майном, що 

перебуває в комунальній власності  

155 000 155 000   0 

22090000 Державне мито   600 600 0 0 



22090100 

Державне мито, що сплачується за місцем розгляду та 

оформлення документів, у тому числі за оформлення 

документів на спадщину і дарування   

600 600 0 0 

24000000 Інші неподаткові надходження   15 000 15 000 0 0 

24060000 Інші надходження   15 000 15 000 0 0 

24060300 Інші надходження   15 000 15 000 0 0 

25000000 Власні надходження бюджетних установ   1 025 200 0 1 025 200 0 

25010000 
Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством  
1 025 200 0 1 025 200 0 

25010100 
Плата за послуги, що надаються бюджетними 

установами згідно з їх основною діяльністю  
    1 025 200 0 

  Усього доходів (без урахування трансфертів)  24 561 200 23 496 000 1 025 200 0 

40000000 Офіційні трансферти   101 755 500 101 755 500 0 0 

41000000 Від органів державного управління   101 755 500 101 755 500 0 0 

41020000 Дотації з державного бюджету 26 596 800 26 596 800     

41020100 Базова дотація 26 596 800 26 596 800     

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 71 436 300 71 436 300   0 



41033900 
Освітня субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам  
71 436 000 71 436 300 0 0 

41040000 
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
3 199 400 3 199 400 0 0 

41040200 

Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з 

державного бюджету видатків з утримання закладів 

освіти та охорони здоров`я за рахунок відповідної 

додаткової дотації з державного бюджету 

3 199 400 3 199 400 0 0 

41050000 
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам 
443 000 443 000 79 900 0 

41051200 

Субвенція з місцевого бюджету на надання державної 

підтримки особам з особливими освітніми потребами за 

рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

238 800 158 800 79 900 0 

41055000 

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення підтримки 

окремих закладів та заходів у системі охорони здоров'я 

за рахунок відповідної субвенції з державного бюджету 

284 200 284 200 0 0 

Х Разом доходів 126 276 700 125 171 600 1 105 100 0 

      

Секретар сільської ради                                                                 Едуард  ВОРОНИЧ 

 

 



 

Додаток 2                      

до рішення міської ради "Про бюджет                                                                                                                                      

сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               

від 24 грудня 2020 року №37                                                                                                                                                                        

(пункт 1)                                                                                                                                                                                          

      

Фінансування бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік 

07308512000      

код бюджету      

     (грн) 

Код 
Найменування згідно з Класифікацією фінансування 

бюджету 
Усього 

Загальний 

фонд 

Спеціальний фонд 

усього 

у тому 

числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 

Фінансування за типом кредитора 

200000 Внутрішнє фінансування   -79 900 79 900   

208000 
Фінансування за рахунок зміни залишків коштів 

бюджетів  
  -79 900 79 900   

208400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
  -79 900 79 900   

Х Загальне фінансування   -79 900 79 900   



Фінансування за типом боргового зобов'язання 

600000 Фінансування за активними операціями    -79 900 79 900   

602000 Зміни обсягу бюджетних коштів   -79 900 79 900   

602400 
Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 

до бюджету розвитку (спеціального фонду) 
  -79 900 79 900   

Х Загальне фінансування   -79 900 79 900   

      

            Секретар сільської  ради                                                Едуард Воронич 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



   

 

     

Додаток 3                 
до рішення міської ради "Про бюджет                                                                                                                                             

сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               
від 24 грудня 2020 року №37                                                                                                                  

(пункт 2) 

 

Розподіл видатків бюджету сільської територіальної громади на 2021 рік  

073085120

00                

код 
бюджету 

 

              

   
 

            (грн)  

Код 

Програмно
ї 

класифікац
ії видатків 

та 
кредитува

ння 
місцевого 
бюджету 

Код  
ТПКВ

КМБ 

Код 
ФКВ

МБ 

Найменування головного 
розпорядника коштів 
місцевого бюджету / 

відповідального виконавця, 
найменування бюджетної 

програми згідно з Типовою 
програмною класифікацією 
видатків та кредитування 

місцевого бюджету 

Загальний фонд Спеціальний фонд 

Разом 

усього 
видатки 

споживання 

з  них 

видатки 
розвитку 

усього  

у тому          
числі 

бюджет 
розвитку 

видатки 

спожива
ння 

з  них 

видатки 

розвитк
у оплата              

праці 

комунальн
і послуги 

та 
енергоносі

ї 

опл

ата 
пра
ці 

комун
альні 

послу
ги та 
енерг
оносії 

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

0100000 01   
Сільська рада (головний 
розпорядник) 

10 

017200 
10 017200 7382500 785 000               

10 017 

200 

0110000 01   
Сільська рада 
(відповідальний виконавець)  

10 

017200 
10017200 7382500 785 000               

10 017 

200 



0110150 0150 0111 

Організаційне, інформаційно-
аналітичне та матеріально-
технічне забезпечення 
діяльності обласної ради, 
районної ради, районної у 
місті ради (у разі її 
створення), міської, 
селищної, сільської рад 

9 342200 9 342 200 7 382 500 295 000               
9 342 

200 

0110180 0180 0133 
Інша діяльність у сфері 
державного управління 

                        

0113210 3210 1050 
Організація та проведення 
громадських робіт 

                        

0113242 3242 1090 
Інші заходи у сфері 
соціального захисту і 
соціального забезпечення 

20 000 20 000                   20 000 

0114082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури 
і мистецтва 

25 000 25 000                   25 000 

0115062 5062 0810 

Підтримка спорту вищих 
досягнень та організацій, які 
здійснюють фізкультурно-
спортивну діяльність в 
регіоні 

                        

0116011 6011 0610 
Експлуатація та технічне 
обслуговування житлового 
фонду 

                        

0116013 6013 0620 

Забезпечення діяльності 
водопровідно- 
каналізаційного 
господарства 

                        

0116014 6014 0620 
Забезпечення збору та 
вивезення сміття і відходів 

                        



0116020 6020 0620 

Забезпечення функціонування 
підприємств, установ та 

організацій, що виробляють, 
виконують та/або надають 
житлово-комунальні послуги 

                        

0116030 6030 0620 
Організація благоустрою 
населених пунктів 

580 000 580 000   490 000               
580 

000 

0117130 7130 0421 
Здійснення заходів із 

землеустрою 
                        

0117461 7461 0456 

утриманнчя та розвиток 

автомобільних доріг  та 
дорожньої інфраструктури 
зарахунок коштів місцевого 
бюджету 

50 000 50 000                   50 000 

0117350 7350 0443 
Розроблення схем планування 
та забудови територій 
(містобудівної документації) 

                        

0117650 7650 0490 
Проведення експертної  
грошової  оцінки  земельної 
ділянки чи права на неї 

                        

0117691 7691 0490 

Цільові фонди утворені 
Верховною 

радою,Автономною 
Республікою Крим, органами 
місцевого самоврядування, і 
місцевими органами 
виконавчої влади і фонди, 
утворені Верховною 
радою,Автономною 
Республікою Крим, органами 

місцевого самоврядування, і 
місцевими органами 
виконавчої влади 

                        



0118230 8230 0380 
Інші заходи громадського 
порядку та безпеки 

                        

0118311 8311 0511 
Охорона та раціональне 
використання природних 
ресурсів 

                        

0118410 8410 0830 
Фінансова підтримка засобів 
масової інформації 

                        

0600000 06   

Відділ освіти,культури 

сім’ї, молоді та спорту 
(головний розпорядник) 

109 477 

400 
109 477 400 83 450 087 3 270 100   

1 105 

100 
79 900 

1 025 

200 
    79 900 

110 

582 

500 

0610000 06   

Відділ освіти,культури 

сім’ї, молоді та спорту 
(відповідальний виконавець) 

109 477 

400 
109 477 400 83 450 087 3 270 100   

1 105 

100 
79 900 

1 025 

200 
    79 900 

110 

582 

500 

                        0160 0111 

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

                        

0611010 1010 0910 Надання дошкільної освіти 
14 928 

400 
14 928 400 10 778 087 693 500   905 200   905 200       

15 833 

600 

      
в т.ч. за рахунок місцевого 
бюджету 

14 928 

400 
14 928 400 10 778 087 693 500   905 200   905 200       

15 833 

600 

      

в т.ч. за рахунок субвенції з 
місцевого бюджету на 
надання державної підтримки 
особам з особливими 
освітніми потребами за 
рахунок відповідної 
субвенції з державного 
бюджету 

                        



0611020 1020 0921 

Надання загальної середньої 
освіти загальноосвітніми 
навчальними закладами (в т. 

ч. школою-дитячим садком, 
інтернатом при школі), 
спеціалізованими школами, 
ліцеями, гімназіями, 
колегіумами 

88 442 

100 
88 442 100 68 530 300 2 273 500   139 900 79 900 60 000     79 900 

88 582 

000 

0611021 1021 0921 
Надання загальної середньої 
освіти за рахунок коштів 
місцевого бюджету 

16 603 

100 
16 603 100 9 845 800 2 273 500   60 000   60 000       

16 663 

100 

      
в т.ч. за рахунок додаткової 
дотації 

                        

0611031 1031 0921 
 Надання  загальної середньої 
освіти за рахунок освітньої 
субвенції 

71 595 

100 
71 595 100 58 684 500     79 900 79 900       79 900 

71 675 

000 

06114200 1142 0990 
Інші програми у та заходи у 

сфері освіти 
243 900 243 900                   

243 

900 

0611080 1080 0960 

Надання спеціальної освіти 
школами естетичного 
виховання (музичними, 

художніми, 
хореографічними, 
театральними, хоровими, 
мистецькими) 

2 773 

300 
2 773 300 1 763 100 27 300   60 000   60 000       

2 833 

300 



0611162 1162 0990 
Інші програми та заходи у 

сфері освіти 
                        

0614030 4030 0824 
Забезпечення діяльності 
бібліотек 

1 436 

200 
1 436 200 1 108 400 83 600               

1 436 

200 

0614040 4040 0824 
Забезпечення діяльності 
музеїв i виставок 

                        

0614060 4060 0828 

Забезпечення діяльності 
палаців i будинків культури, 
клубів, центрів дозвілля та 
iнших клубних закладів 

1 897 

400 
1 897 400 1 270 200 192 200               

1 897 

400 

0615031 5031 0810 

Утримання та навчально-
тренувальна робота 
комунальних дитячо-
юнацьких спортивних шкіл 

                        

0800000 08   

Відділ соціального захисту 

та охорони здоров'я 
(головний розпорядник)  

4 972 

000 
4 972 000 2 369 700 65 200               

4 972 

000 

0810000 08   

Відділ охорони здоров'я, у 

справах дітей та 

соціального захисту 
(відповідальний виконавець)  

4 972 

000 
4 972 000 2 369 700 65 200               

4 972 

000 

0710160 0160 0111 

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

                        

0712010 2010 0731 
Багатопрофільна 
стаціонарна медична 
допомога населенню 

                        



0812111 2111 0726 

Первинна медична допомога 
населенню, що надається 

центрами первинної медичної 
(медико-санітарної) 
допомоги 

1 136 

000 
1 136 000                   

1 136 

000 

0812144 2144 0763 

Централізовані заходи з 
лікування хворих на цукровий 
та нецукровий діабет 284 200 284 200                   

284 

200 

      

в т.ч. субвенція з місцевого 
бюджету на здійснення 
підтримки окремих закладів 

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

                        

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

230 000 230 000                   
230 

000 

0813104 3104 1020 

Забезпечення соціальними 

послугами за місцем 
проживання громадян, які не 
здатні до 
самообслуговування у зв'язку 
з похилим віком, хворобою, 
інвалідністю 

3 037 

500 
3 037 500 2 369 700 65 200               

3 037 

500 



0813160 3160 1010 

Надання соціальних гарантій 

фізичним особам, які 
надають соціальні послуги 
громадянам похилого віку, 
особам з інвалідністю, дітям 
з інвалідністю, хворим, які не 
здатні до 
самообслуговування і 
потребують сторонньої 

допомоги 

284 300 284 300                   
284 

300 

3700000 37   
Фінансовий відділ 
(головний розпорядник)  

705 000 705 000 577 500                   

3710000 37   
Фінансовий відділ 
(відповідальний виконавець)  

705 000 705 000 577 500                   

3710160 0160 0111 

Керівництво і управління у 

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

705 000 705 000 577 500                   

3718710 8710 0133 
Резервний фонд місцевого 
бюджету 

                        

Х Х Х УСЬОГО 
125 171 

600 
125 171 600 93 779 787 4 120 300   

1 105 

100 
79 900 

1 025 

200 
    79 900 

126 

276 

700 

  
  

            

Секретар сільської ради Едуард Воронич  

 

 

 



 

 

 

     

Додаток 4                   

до рішення сільської ради "Про бюджет                                                                                                  

сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                               
від 24 грудня 2020 року №37                                                                                                                                                                                          

(пункт 3)    

         

 

Міжбюджетні трансферти на 2021 рік 

0730851200         

код бюджету  
       

I. Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

        (грн) 

Код 

Класифікації 

доходу 

бюджету / 

Код бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача міжбюджетного 

трансферту 
Усього 

1 2 3 

I. Трансферти до загального фонду бюджету 

41040200 
Здійснення переданих з державного бюджету видатків з утримання закладів освіти та 

охорони здоров`я за рахунок відповідної додаткової дотації з державного бюджету 
3 199 400 

07100000000 Обласний бюджет 3 199 400 

41051200 
Надання державної підтримки особам з особливими освітніми потребами за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету 
238 800 

07100000000 Обласний бюджет 238 800 

41055000 

Здійснення підтримки окремих закладів та заходів у системі охорони здоров’я за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету (на лікування хворих на цукровий діабет 

інсуліном та нецукровий діабет десмопресином) 

284 200 

07100000000 Обласний бюджет 284 200 

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету 

  
  

0 

  
  

0 

Х УСЬОГО за розділами I, II, у тому числі: 3 722 400 

Х загальний фонд 3 722 400 



Х спеціальний фонд 0 

        
 

II. Показники міжбюджетних трансфертів іншим бюджетам 

        (грн) 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 

кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код 

Типової 

програмно

ї 

класифіка

ції 

видатків 

та 

кредитува

ння 

місцевого 

бюджету 

Найменування трансферту / Найменування бюджету - надавача 

міжбюджетного трансферту 
Усього 

1 2 3 4 

I. Трансферти із загального фонду бюджету 

      0 

      0 

II. Трансферти із спеціального фонду бюджету 

      0 

      0 

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

Х Х загальний фонд 0 

Х Х спеціальний фонд 0 

         

 Секретар сільської ради                                                     Едуард ВОРОНИЧ                                   
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

    

 

Додаток 5             

до рішення міської ради "Про бюджет                                                                                                                                                                                              

сільської територіальної громади на 2021 рік"                                                                                                                                                                                            

від 24 грудня 2020 року №37                                                                                                                                                                                                                      

(пункт 5) 

Розподіл витрат бюджету сільської територіальної громади на реалізацію місцевих програм у 2021 році 

07308512000    
 

     
код бюджету          

               (грн) 

Код 

програмної 

класифікації 

видатків та 
кредитування 

місцевого 

бюджету 

Код  

ТПКВКМ
Б 

Код 

ФКВМ
Б 

Найменування головного 

розпорядника коштів місцевого 

бюджету / відповідального 

виконавця, найменування 

бюджетної програми згідно з 
Типовою програмною 

класифікацією видатків та 

кредитування місцевого 

бюджету 

Найменування місцевої / регіональної 
програми 

Дата і номер 

документа, 

яким 

затверджено 
місцеву / 

регіональну 

прграму 

Усього 
Загальни
й фонд 

Спеціальний фонд  

усього 

у тому 
числі 

бюджет 

розвитку 

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 

0100000 01   
 Сільська рада (головний 

розпорядник) 
    45 000 45 000     

0110000 01   
Сільська рада (відповідальний 

виконавець)  
    45 000 45 000     

0113242 3242 1090 

Інші заходи у сфері соціального 

захисту і соціального 

забезпечення 

Програма соціального захисту найменш 

захищених верств населення  на 2021 

рік 

Рішення від 

24.12.2020 
20 000 20 000     

0114082 4082 0829 
Інші заходи в галузі культури і 

мистецтва 

Програма надання вільного доступу до 

Інтернету користувачам бібліотек на 

2021 рік 

Рішення від 

24.12.2020  
25 000 25 000     

Х Х Х УСЬОГО Х Х 45 000 45 000     

Секретар сільської ради Едуард ВОРОНИЧ 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                            № 38 

 

Про прийняття земельних ділянок  

з державної власності у комунальну 

власність Тур’є-Реметівської сільської  

ради Закарпатської області 

 

           Відповідно до статей 151, 117, 122, 1481 Земельного кодексу України, 

Указу Президента України від 15 жовтня 2020 року № 449/2020 «Про деякі 

заходи щодо прискорення реформи у сфері земельних відносин», Постанови 

Кабінету Міністрів України від 16 листопада 2020 р. № 1113 «Деякі заходи 

щодо прискорення реформи у сфері земельних відносин», розпорядження 

Кабінету Міністрів України від 12.06.2020 № 712-р «Про визначення 

адміністративних центрів та затвердження територій територіальних громад 

Закарпатської області», наказів Держгеокадастру від 17.11.2020  № 485 

«Деякі передачі земельних ділянок сільськогосподарського призначення 

державної власності до комунальної власності та від 24.11.2020 № 504  «Про 

ліквідацію та утворення територіальних органів Державної служби України з 

питань геодезії, картографії та кадастру», Положення про Головне 

управління Держгеокадастру у Закарпатській області, затверджено наказом 

Державної служби України з питань геодезії, картографії та кадастру від 

17.11.2016 № 308 (зі змінами), розглянувши клопотання Тур’я-Реметівської 

сільської ради Перечинського (Ужгородського) району Закарпатської області 

від 07.12.2020 № 326/02-07, та статтями 26,  60  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  статтями  117, 122, Земельного кодексу України, 

розпорядження Кабінету Міністрів України від 31.01.2018р. № 60 «Питання  

передачі земельних ділянок сільськогосподар-ського призначення державної 

власності у комунальну власність об’єднаних територіальних громад», 

відповідно до наказу Головного управління Держгеокадастру у Закарпатській 

області від 06.07.2018 року № 1237-СГ, та врахувавши висновки постійної 



депутатської комісії сільської ради з питань регулювання земельних відносин 

та охорони навколишнього середовища, Тур’є-Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

1. Прийняти земельні ділянки сільськогосподарського призначення 

державної власності загальною площею 296,5044 га у комунальну власність 

Тур’є-Реметівської сільської ради  Закарпатської області, які розташовані на 

території Тур’є-Реметівської сільської громади  (території, що перебуває в 

межах юрисдикції Тур’є-Реметівської сільської ради Закарпатської області) 

згідно додатку. 

2. Виконавчому комітету Тур’є-Реметівської сільської ради 

Закарпатської області забезпечити проведення державної реєстрації права 

комунальної власності на земельні ділянки згідно додатку. 

3. Контроль за виконання даного рішення покласти на постійну комісію 

з питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (голова постійної комісії Гулей-Шикула О. Ф.). 

 

 

 

 

  Сільський голова                                                              Надія ДЕВІЦЬКА 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



          

 

                                                                                                                                                                                Додаток до рішення  

                                                                                                                                                                                Тур’є-Реметівської сільської ради  

                                                                                                                                                                                від 24.12.2020 року № 38  

 

 

№ 

з/п 

Кадровий номер 

земельної ділянки 

 

Місце розташування 

земельної ділянки 

 

Площа,  га 

Цільове призначення (Код 

класифікації від цільового 

призначення земель) 

Відомості про 

обтяження 

речових прав 

на земельну 

ділянку 

Відомості про обмеження у 

використання земельної 

ділянки 

1 2 3 4 5 6 7 

 

1 

 

2123283000:02:006:0001 

Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Порошківська сільська рада, 

контур 80 

 

7,2565 

 

01 Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 

 

не зареєстровані 

 

2 

 

2123283000:07:003:0001 

Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Порошківська сільська рада, 

контур 659 

 

4,8000 
01 Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 

 

не зареєстровані 

 

3 

 

2123283000:07:003:0002 

Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Порошківська сільська рада, 

контур 597 

 

10,8000 
01 Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта енергетичної системи 

площею 1,2625 га 

 

4 

 

2123283000:07:003:0003 

Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Порошківська сільська рада, 

контур 622 

 

10,0000 
01 Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту площею 

0,7413 га, охоронна зона 

навколо (вздовж) об’єкта 

енергетичної системи площею 

4,9505 га 



 

5 

 

2123283000:07:003:0004 

Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Порошківська сільська рада, 

контур 605 

 

8,8000 
01 Землі сільськогосподарського 

призначення 

не 

зареєстровані 

Охоронна зона навколо (вздовж) 

об’єкта транспорту площею 

4,9505 га 

 

6 

 

2123284500:02:019:0004 

Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Туричківська сільська рада, 

контур 1430 

 

56,0010 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель 

які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

не 

зареєстровані 

 

не зареєстровані 

 

7 

 

2123284500:02:019:0005 

Закарпатська область, 

Перечинський район, 

Туричківська сільська рада, 

контур 1430 

 

133,7489 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель 

які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

не 

зареєстровані 

 

не зареєстровані 

 

8 

 

2123285500:02:003:0005 

Закарпатська область, 

Перечинський район, Тур’я-

Пасіцька сільська рада, 

контур 62 

 

2,9000 

01.01 Для ведення товарного 

сільськогосподарського 

виробництва 

не 

зареєстровані 

не зареєстровані 

 

9 

 

2123286300:02:011:0003 

Закарпатська область, 

Перечинський район, Тур’я-

Реметівська сільська рада, 

контур 627 

 

62,1980 

16.00 Землі запасу (земельні 

ділянки кожної категорії земель 

які не надані у власність або 

користування громадянам чи 

юридичним особам) 

не 

зареєстровані 

не зареєстровані 

 

 

Секретар сільської ради                                                                                                                           Едуард ВОРОНИЧ 

 

 

 

 



 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

Друга сесія (2-ге пленарне засідання) 

 

VIII скликання 

 

РІШЕННЯ 

 

24.12.2020                                     Тур’ї  Ремети                                             № 39 

 

Про створення кадрового резерву  

Тур’є-Реметівської  сільської ради 

та порядок його формування 

 

Згідно зі статтею 16 Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та Типовим порядком формування кадрового резерву в 

органах місцевого самоврядування, затвердженим Постановою Кабінету 

Міністрів України від 24 жовтня 2001 року № 1386, з метою створення 

дієвого та якісного кадрового резерву для служби в органах місцевого 

самоврядування, Тур’є-Реметівська сільська рада   

 

ВИРІШИЛА: 

 

4. Створити кадровий резерв для зайняття посад і просування по  

службі у виконавчому апараті Тур’є-Реметівської сільської ради. 

5. Затвердити Положення про порядок формування кадрового резерву 

посадових осіб місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської ради 

(додається). 

6. Контроль за виконання 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 Тур’є-Реметівської  

                                                                                сільської ради 

                                                                                від 24грудня 2020 р. № 39 

 

 

ПОРЯДОК 

формування кадрового резерву 

 посадових осіб місцевого самоврядування Тур’є-Реметівської сільської 

ради 

 

        1. Кадровий резерв для зайняття посад і просування по службі 

створюється за рішенням сільської ради.  

     Формування кадрового  резерву  передбачає  добір працівників, які:  

       - спроможні запроваджувати демократичні цінності правової держави та 

громадянського суспільства, відстоювати права людини і громадянина;  

       - мають професійні  навички, що грунтуються на сучасних спеціальних 

знаннях і аналітичних здібностях, для прийняття та успішного виконання 

управлінських рішень.  

       2. Кадровий резерв формується з:  

       - посадових осіб  місцевого   самоврядування,   які   підвищили 

кваліфікацію  або  пройшли стажування і рекомендовані атестаційною 

комісією на вищі посади;  

       - державних службовців,  які бажають перейти на службу в органи 

місцевого самоврядування;  

        - спеціалістів виробничої,  соціально-культурної,  наукової  та інших  

сфер,  а  також  випускників  вищих   навчальних   закладів відповідного  

профілю,  у  тому  числі  зарахованих на навчання за освітньо-професійними 

програмами підготовки  магістрів  державного управління.  

        3. До  кадрового  резерву  зараховуються  особи,  які виявили бажання 

зайняти посаду в органах місцевого  самоврядування,  мають відповідну 

кваліфікацію та освіту або здобувають її.  

       Зарахування до кадрового резерву проводиться за згодою особи, яка  

виявила  бажання   зайняти   посаду   в   органах   місцевого самоврядування. 



        Про    зарахування    до    кадрового   резерву повідомляється 

керівництво за місцем роботи такої особи.  

        4. Кадровий резерв на виборні посади, на які особи обираються 

територіальною громадою або відповідною радою,  згідно із  Законом 

України  "Про  місцеве  самоврядування в Україні не формується.  

       На посади інших працівників органів місцевого  самоврядування 

кадровий   резерв   формується  з  такого  розрахунку: 

       - на  посади керівників  відділів  та  інших   виконавчих   органів 

сільської ради -  не менше двох осіб; 

       - на посади спеціалістів цих органів - не менше однієї особи з 

урахуванням  фактичної  потреби, про що складаються списки осіб, 

зарахованих до кадрового резерву.  

       Список осіб, що складається за зразком згідно з додатком, зарахованих 

до кадрового резерву, переглядається щороку в  грудні.  У разі  потреби  до  

списку  протягом  року можуть вноситися зміни у порядку, встановленому 

для зарахування до кадрового резерву.  

       5. Зарахування до кадрового резерву затверджується розпорядженням 

сільського  голови. Якщо для призначення на посади,   на   які   формується  

кадровий резерв,  передбачається погодження кандидатур з відповідними  

органами виконавчої влади, зарахування до резерву проводиться після такого 

погодження.  

       6. Після  зарахування до кадрового резерву на посади,  робота на яких 

передбачає доступ  до  державної  таємниці,  розглядається питання  щодо  

оформлення в установленому порядку відповідного допуску особам, які його 

не мають.  

       7. Із зарахованими до кадрового резерву, проводиться робота згідно  із  

особистими річними планами, затвердженими керівниками виконавчих 

органів місцевого самоврядування, де передбачається:  

       - вивчення і аналіз виконання законів України, актів Президента України  

і  Кабінету  Міністрів України,  рішень органів місцевого самоврядування;  

       - систематичне навчання шляхом самоосвіти;  

       - періодичне навчання і підвищення кваліфікації  у  відповідних 

навчальних закладах (у тому числі зарубіжних);  

       - участь у  роботі семінарів,  нарад,  конференцій з проблем та питань 

діяльності органів місцевого самоврядування;  

       - стажування протягом не більш як два місяці в органі місцевого 

самоврядування, до кадрового резерву якого зараховано працівника;  



       - виконання обов'язків   посадової   особи,   на   посаду  якої зараховано 

працівника до кадрового резерву;  

       - залучення до розгляду відповідних питань, проведення перевірок, 

службових розслідувань;  

       - участь у підготовці  проектів актів законодавства, інших нормативних 

документів.  

        8. Здійснення контролю за виконанням особистих річних  планів осіб,  

зарахованих  до  кадрового  резерву  на  посади  керівників відділів та  інших  

виконавчих   органів   сільської ради, покладається на сільського голову,  на  

інші посади - на керівників відділів та інші виконавчі органи сільської ради.  

        9. Порядок   формування   та   ведення   кадрового    резерву 

визначається відповідною радою згідно з цим порядком.  

       10. Кадрова  служба сільської ради готує списки кадрового резерву,  

систематично аналізує та узагальнює практику  його  формування,  вносить  

пропозиції  керівництву щодо вдосконалення цієї роботи.  

       11. Якщо посада,  до  кадрового  резерву  на  яку  зараховано працівника,  

стає вакантною,  він,  за наявності рівних даних, має переважне право на її 

заміщення під час проведення конкурсу.  

         Просування по службі посадової особи місцевого самоврядування,    

зарахованої до кадрового резерву, може здійснюватися за розпорядження 

сільського голови ради поза конкурсом.  

        12. Сільський голова несе відповідальність перед радою за ефективну 

підготовку і використання кадрового резерву.  

        13. Перебування   працівника   у   кадровому   резерві   може 

припинитися  з  його  власної  ініціативи  або   за   вмотивованою 

пропозицією  керівника відділу,  іншого  виконавчого органу, в якому він 

працює.  Виключення  із списків  кадрового резерву оформляється 

розпорядженням сільського голови.  

 

 

 

Секретар сільської ради                                                   Едуард ВОРОНИЧ 

 

 


