
 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 

 
ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

Від 12 серпня 2021 року             Тур’ї  Ремети                                          № 133 
 

Про підготовку закладів освіти  

Тур’є-Реметівської сільської ради  

до нового навчального року 
 

Заслухавши та обговоривши інформацію начальника відділу освіти, молоді 

та спорту сільської ради «Про підготовку закладів освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради до нового навчального року», виконавчий комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Інформацію «Про підготовку закладів освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради до нового навчального року» взяти до відома. 

2. Відділу освіти, молоді та спорту сільської ради, керівникам закладів 

загальної середньої та дошкільної освіти району у межах компетенції: 
2.1. Продовжити упровадження Концепції реалізації державної політики у 

сфері реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа».  
З 01 вересня 2021 року 

2.2. Ужити заходи для створення нового освітнього середовища у перших 

класах шляхом облаштування шкіл меблями, обладнанням і дидактичними 

матеріалами, необхідними для впровадження компетентнісного навчання.  

До 01 вересня 2021 року 
2.3. Забезпечити урочисте проведення свята – Дня знань, Першого уроку та 

розпочати навчальний рік з урахуванням постанови Кабінету Міністрів України 
від 9 грудня 2020 року №1236 «Про встановлення карантину та запровадження 
обмежувальних протиепідемічних заходів з метою запобігання поширенню на 

території України гострої респіраторної хвороби COVID-19, спричиненої корона 
вірусом SARS-CoV-2” та постанови Головного державного санітарного лікаря 

України 23.04.2020 №4 „Про затвердження проти-епідемічних заходів у закладах 
освіти на перод карантину у зв’язку з поширенням коронавірусної хвороби 
(COVID-19). 

2.4. При виконанні своїх повноважень забезпечувати неухильне дотримання 

вимог чинного законодавства з питань освіти, трудових відносин, безпеки 

життєдіяльності, охорони праці, фінансової дисципліни тощо.  

Постійно 
 



2.5. Забезпечити необхідні умови для реалізації типових освітніх програм, 

складених з урахуванням стандарту освіти відповідного рівня та типу закладу 

освіти.  

У встановлені строки 

2.6. Завершити підготовку закладів освіти до нового навчального року. 

Підвищити відповідальність керівників закладів освіти за створення безпечних 

умов перебування, виховання та навчання дітей, учнівської молоді, а також 

працівників закладів освіти.  

До 01 вересня 2021 року 
2.7. Завершити підготовку закладів освіти до сталого функціонування в 

осінньо-зимовий період.  

До 01 жовтня 2021 року 

2.8. Вжити заходи для створення у закладах освіти належних умов для 

дотримання здобувачами освіти та персоналом правил особистої гігієни. 

Забезпечити належне водопостачання та водовідведення закладів, оснащення 

харчоблоків необхідним технологічним та холодильним обладнанням, інвентарем, 

посудом тощо. Забезпечити контроль за якістю та безпечністю харчових 

продуктів та продовольчої сировини, які надходять у заклади, дотримання умов 

постачання, зберігання, технології приготування страв тощо.  

Постійно 

2.9. Забезпечити неухильне дотримання вимог Закону України «Про 

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

процесу, іншими працівниками проводити інструктажі з правил техніки безпеки 

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

відпочинку, змагань тощо.  

Постійно 

2.10. Забезпечити відповідно до чинних норм законодавства умови 

навчання, проживання, утримання, медичного обслуговування, духовного, 

інтелектуального та фізичного розвитку вихованців, та учнів закладів освіти із 

додержанням вимог державних санітарних правил і норм з устаткування, 

утримання закладів освіти та організації освітнього процесу.  

Постійно 
2.11. Забезпечити регулярне підвезення учнів та педагогічних працівників 

до закладів початкової та базової середньої освіти і у зворотному напрямку 

Забезпечити виключно цільове використання шкільних автобусів.  

Постійно 

2.12. Забезпечити прозорість та інформаційну відкритість закладів освіти.  
Постійно 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 

В. о. сільського голови                                Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 



Д О В І Д К А 

про підготовку закладів освіти та дитячих дошкільних закладів громади 

до початку нового 2021-2022 навчального року 

 

1. Дошкільна освіта  

      Станом на 1.08.2021 року на території сільської ради нараховується 1384 дітей 

віком  від 1 до 6 років. У 9 ЗДО та дошкільному підрозділі Вільшинківської 

гімназії здобувають дошкільну освіту 464 дітей (33,5 %). 

 Кількість дітей від 3 до 6 років, які навчаються і виховуються в ЗДО 

становить 327 вихованців (46,2%).   

 Із  316 дітей - п’ятирічок  137 (43,%) виховується у ЗДО.    

        Середня завантаженість ЗДО 124 дітей на 100 місць.  

Харчування здобувачів дошкільної освіти забезпечується відповідно до 

Закону України „Про дошкільну освіту” (ст.35) за рахунок залучення бюджетних 

та  батьківських коштів.  

У закладах дошкільної освіти, відповідно до рішення другої сесії VIII 

скликання Тур’є-Реметівської сільської ради від 24 грудня 2020 року №26 «Про 

організацію харчування дітей у закладах дошкільної освіти Тур’є-Реметівської 

сільської ради у 2021 році забезпечено безкоштовним харчуванням за кошти 

органу місцевого самоврядування пільгові категорії здобувачів освіти (діти-

сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, діти з інвалідністю, діти з 

малозабезпечених родин, діти працівників органів внутрішніх справ, які загинули 

під час виконання службових обов’язків, діти учасників бойових дій та сімей 

загиблих учасників бойових дій, діти з сімей, переміщених з тимчасово 

окупованих територій та діти учасників ліквідації аварії на ЧАЕС). 

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

у розмірах, визначених органом місцевого самоврядування. У 2021 році розмір 

батьківської плати за харчування однієї дитини в закладах дошкільної освіти 

встановлено у розмірі 50% від загальної вартості харчування дітей в день в межах 

кошторисних призначень,  закладених сільським бюджетом на 2021 рік. Вартість 

дітодня: у період 01.01.2021-31.05.2021 та 01.09.2021-31.12.2021 - 30 грн.00 коп. 

 

2. Загальна середня освіта  

Для надання населенню якісних освітніх послуг у громаді функціонують 12 

закладів загальної середньої освіти, із них: 

3 заклади загальної середньої освіти, в яких навчалося 1988 учнів; 

7 гімназій, в яких навчалося 758 учнів;  

2 початкові школи, в яких навчалося 18 учнів.  

        У 2020-2021 навчальному році у закладах загальної середньої освіти району 

було сформовано 147 класів із загальною кількістю здобувачів освіти  - 2764. 

         Середня наповнюваність учнів у класах становила 18,8. 

  Попередньо до 16 перших класів у 2021-2022 навчальному році буде 

зараховано 280 учнів, до трьох десятих класів – 68 учнів. 

З метою оптимізації мережі закладів освіти, забезпечення рівного доступу 

осіб, у тому числі з особливими освітніми потребами, до здобуття якісної освіти; 

створення умов для здобуття особами повної загальної середньої освіти, зокрема 

шляхом проведення профорієнтаційної роботи серед здобувачів освіти, 



забезпечення реалізації їх індивідуальної освітньої траєкторії проведено конкурс 

на визначення опорного закладу. Рішення конкурсної комісії направлено на 

розгляд чергової сесії сільської ради.  

Проблемним залишається питання забезпечення класними приміщеннями 

учнів Порошківського закладу загальної середньої освіти І-ІІІ ступенів. У 

2020/2021 навчальному році у даному закладі навчалось 1186 учнів у 34-х класних 

кімнатах. Учні 7-и класів початкової ланки (196 учні) та 3-х класів середньої 

ланки (53 учнів) навчалися в другу зміну. Оскільки зараз немає змоги забезпечити 

додаткові приміщення у 3-х корпусах школи, у закладі неможливо організувати 

однозмінне навчання. 

 

3. Створення умов для надання якісних освітніх послуг незалежно від місця 

проживання та форми навчання дітей, зокрема подальше удосконалення 

мережі інклюзивних (спеціальних) класів у закладах загальної середньої 

освіти. 

      З метою реалізації державної політики щодо забезпечення права дітей, які 

потребують корекції фізичного та (або) розумового розвитку на здобуття якісної 

освіти, інтеграцію їх у суспільство шляхом запровадження інклюзивного 

навчання у  2021-2022 навальному році у шести закладах загальної середньої 

освіти (Тур’я  Бистрянська гімназія - 1 клас,   Порошківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів  

- 2 класи, Тур’є-Реметівський ЗЗСО-6 класів, Вільшинківська гімназія – 1 клас, Т-

Полянська гімназія – 3 класи, Поляно-Гутянська гімназія – 3 класи)  для 17 дітей з 

особливими освітніми потребами буде організовано інклюзивне навчання з 

асистентом  вчителя.  

У 12 спеціальних класах (Тур’я  Бистрянська гімназія – 8 класів  

Порошківський ЗЗСО І-ІІІ ступенів  - 2 класи Тур’є-Реметівський ЗЗСО І-ІІІ 

ступенів -2 класи) навчатиметься 95 учнів. 

      На чергову сесію сільської ради подано проєкт рішення «Про створення 

комунальної установи «Інклюзивно-ресурсний центр». 

 

4. Нова українська школа. 

       На забезпечення якісної, сучасної та доступної загальної середньої освіти, 

успішного впровадження нового Державного стандарту початкової школи 

виділено державну субвенцію у розмірі 767,8 тис. грн. , рішенням сесії сільської  

ради  виділено кошти для співфінансування  у розмірі 72,5 тис.грн. Всього – 840,3 

тис грн.   

 За кошти субвенції: 

- шкільні меблі – 261,4 тис грн.  

- комп’ютерне обладнання – 320,9 тис грн.  

- дидактичний матеріал – 185,5 тис грн. 

 

За кошти сільського бюджету: 

- шкільні меблі – 25,5 тис грн; 

- комп’ютерне обладнання – 28,5 тис грн; 

- дидактичний матеріал – 18,5 тис грн. 

            Станом на 01.08.2021 року завершено відкриті торги по закупівлі 

комплектів одномісних парт і стільців на суму 286.9 тис грн. Укладено угоду про 



постачання на суму 280,5 тис грн., за які буде придбано 190 комплектів. Не 

забезпеченими одномісними партами будуть ще 90 учнів перших класів. 

   

5. Позашкільна освіта.   

У II семестрі 2020-2021 навчального року у 12 закладах загальної середньої 

освіти у 82 гуртках займалися 1264 учні (45,7% від загальної кількості школярів). 

До гуртків еколого-натуралістичного напрямку був залучений 91 учень, науково-

технічного напрямку - 55, туристично-краєзнавчого - 78, фізкультурно- 

оздоровчого-228, художньо-естетичного-448 учнів, дослідницько- 

експериментального-15, військово-патріотичного -91, гуманітарного -15, інших 

напрямків- 256 учнів.        

      

 6. Фінансування освітньої галузі.  

У грудні 2020 року сесією сільської ради  виділено 3 178 800,00 грн на 

харчування учнів закладів загальної середньої та дошкільної освіти. Проведено 24 

процедури відкритих торгів по закупівлі продуктів харчування. У  закладах 

загальної середньої освіти харчувалось 876 учнів ( з них – 744 – учні пільгових 

категорій, учні спеціальних та інклюзивних класів та 28 учнів пришкільного 

інтернату Туричківської гімназії. Середня вартість – 20,0 грн.  

Для забезпечення функціонування закладів освіти з місцевого бюджету 

виділено: 

ШКОЛА Журнали 

і бланки 

канцто

вари 

електрооб

ладнання 

Кухонне 

приладдя 

Миючі 

засоби 

Тур’я-Реметівський ЗЗСО  6000 2000 2500 5000 4500 

Тур’я Пасіцький ЗЗСО 6000 2000 2000 5000 3000 

Порошківський ЗЗСО 6000 2000 2500 5000 10500 

Поляно-Гутянська гімназія 4000 1000 1500 2000 800 

Тур’я Полянська гімназія 4500 1000 1000 2800 1000 

Тур’я Бистрянська гімназія 4500 1500 1300 2000 2000 

Раківська гімназія 4500 1000 1300 2000 900 

Турицька гімназія 4000 1000 1300 2000 1000 

Туричківська гімназія 4000 1000 1200 3000 1000 

Вільшинківська гімназія 4000 1000 1200 2000 400 

Мокрянська початкова 1000 750 500   

Липовецька початкова 1000 750 500   

Тур’я-Реметівський ЗДО      3400 

Тур’я Пасіцький ЗДО     1280 

Порошківський ЗДО     4400 

Поляно-Гутянський ЗДО     800 

Тур’я Полянський ЗДО     2120 

Тур’я Бистрянський ЗДО     2600 

Раківський ЗДО     1000 

Турицький ЗДО     1640 

Зерновське     800 

Вільшинківський ЗДО     573 

ВСЬОГО 49 500 15 000 16 800 30 800 43 713 

 



7. Навчально-матеріальна база.  

Вживаються відповідні заходи щодо забезпечення функціонування освітньої 

галузі району, її розвитку, створення умов для рівного доступу жителів громади 

до якісної освіти. 

З січня за кошти державної субвенції та місцевого бюджету придбано 

обладнання та проводяться  роботи по покращенню матеріально-технічної бази 

закладів освіти: 

Тур’я-Реметівський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 

1 Поточний ремонт приміщень, підлоги та стін 75 486,0 

2 Комплект меблів для початкових класів 14 621,0 

3 Дидактичний набір Фребеля 9 130,0 

4 Встановлення системи пожежної сигналізації 290 000,0 

5 Придбання будівельних матеріалів для огорожі 50 000,0 

6 Інтерактивна проекція на підлогу ,,Чарівний килим’’ 131 900,0 

 Всього  571 137,0 

Порошківський заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 

1 Будівництво внутрішніх вбиралень 1 230 253,0 

2 Комплект меблів для старших класів 14 621,0 

3 Комплект меблів для початкових класів 9 780,0 

4 Великий дидактичний набір Фребеля 9 130,0 

5 Вертикалізатор для опорно- рухового апарату 26 500,0 

6 Підвісний тренажер 14 700,0 

7 Спортивний куток 8 390,0 

8 Кухонна витяжка з жирозбірниками 74 035,0 

 Всього  1 387 409,0 

Тур’я-Пасіцький заклад загальної середньої освіти I-III ступенів 

1 Комплект меблів для початкових класів 20 396,0 

2 Придбання комп’ютерного класу (9+1) 200 000,0 

3 Будівництво спортивного майданчика 1 467 000,0 

 Всього  1 687 396,0 

Тур’я Бистрянська гімназія 

1 Комплект меблів для старших класів 9 780,0 

2 Дидактичний набір Фребеля 9 130,0 

3 Капітальний ремонт по заміні вікон 290 000,0 

4 Поточний ремонт харчоблоку 280 000,0 

5 Будівництво спортивного майданчика 1 475 000,0 

 Всього  2 063 910,0 

Тур’я Полянська гімназія 

1 Поточний ремонт по заміні вікон 179 567,0 

2 Будівництво спортивного майданчика 1 239 000,0 

 Всього  1 418 567,0 

Поляно-Гутянська гімназія 

1 Комплект меблів для старших класів 9 780,0 

 Всього 9 780,0 

Раківська гімназія 

1 Придбання будівельних матеріалів для ремонту 1 класу 25 000,0 



2 Технічні умови на приєднання до електричних мереж 33 000,0 

 Всього  58 000,0 

Турицька гімназія 

1 Поточний ремонт кухонного блоку 192 500,0 

2 Поточний ремонт внутрішніх вбиралень 197 937,6 

3 Комплект меблів для старших класів 9 780,0 

 Всього  400 217,6 

Вільшинківська гімназія 

1 Будівництво внутрішніх вбиралень 770 025,0 

2 Комплект меблів для старших класів 9 780,0 

 Всього  779 805,0 

Порошківський ЗДО 

1 Придбання твердопаливного котла 170 000,0 

         

        З метою покращення матеріально-технічної бази закладів відділом освіти, 

молоді та спорту подано на конкурс три проєкти в рамках реалізації програми 

«Спроможна школа для кращих результатів»: 

- Сучасна СТЕМ-лабораторія для Тур’я-Реметівського закладу загальної середньої 

освіти I-III ступенів Тур’я-Реметівської сільської ради – 1096 694,00 грн; 

- Сучасній школі – сучасний кабінет біології для реалізації компетентнісного 

підходу у вивченні природничо-математичних наук у Тур’я Полянській гімназії 

Тур’я-Реметівської сільської ради – 289 000,00 грн; 

- Сучасній школі – сучасний кабінет фізики  для реалізації компетентнісного 

підходу у вивченні природничо-математичних наук у Порошківському закладі 

загальної середньої освіти I-III ступенів Тур’я-Реметівської сільської ради – 

576 566,00 грн. 

      Тривають роботи по капітальному ремонту даху Вільшинківської гімназії, де 

виділено 400 000,00 грн із залишків коштів освітньої субвенції. 

8. Підвезення учнів 

З 1 січня 2021 року закладами загальної середньої освіти використовуються 7 

шкільних автобусів, які забезпечують регулярне безоплатне перевезення 493 

учнів (96%) та 60 (93%) педагогічних працівників. Шість автобусів забезпечені 

супроводжуючими педагогічними працівниками на маршрутах (відсутня така 

особа у Т-Пасіцькому закладі загальної середньої освіти). 

Для забезпечення 100% підвезення учнів та педагогів, розвантаження 

маршрутів є потреба у придбанні ще двох шкільних автобусів та одного автобуса, 

обладнаного для перевезення дітей з особливими освітніми потребами. Крім 

цього, три автобуси вичерпали свій експлуатаційний термін. Відповідні запити 

надіслано до обласної державної адміністрації та обласної ради. 

 

9. Підготовка закладів освіти до роботи в осінньо-зимовий період.    

          З метою своєчасної підготовки матеріально-технічної бази освітніх закладів  

Тур’є-Реметівської сільської ради до нового навчального року та до роботи в 

осінньо-зимовий період 2021-2022 років  видано наказ відділу освіти, молоді та 

спорту від 08.06.2021 року № 80 «Про підготовку матеріально-технічної бази 

закладів освіти до роботи в  2021-2022 навчальному році та в осінньо-зимовий 



період», яким  затверджено план заходів  щодо підготовки закладів освіти району 

до нового навчального року та роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років 

та План заходів  з підготовки енергетичних господарств  закладів  освіти району 

до роботи в осінньо-зимовий період 2021-2022 років. 

          У 13 котельнях закладів загальної середньої та дошкільної освіти 

проводиться плановий ремонт для безпосередньої їх підготовки до роботи в 

новому опалювальному сезоні. З місцевого бюджету виділено 170,0 тис грн. для 

придбання твердопаливного котла для котельні Порошківського ЗДО. Оголошено 

відкриті торги. До початку опалювального сезону заплановано проведення робіт 

по підключенню резервного котла у Тур’я- Реметівському закладі загальної 

середньої освіти I-III ступенів. З метою забезпечення освітніх установ твердим 

паливом проведено відкриті торги на закупівлю паливних дров у заклади  освіти 

на суму 1 708 000,00  грн. або 1 708 м куб. ( 1304 м куб для шкіл і 404 м куб для 

ЗДО ) загальна потреба на опалювальний сезон – 1900 м куб. Станом на 01.08 

2021 року завезено 1200 м куб (70% від запланованого). З 15 серпня заплановано 

навчання операторів котелень. 

       

10. Кадрове забезпечення 

 Станом на 01.08.2021 року у закладах освіти немає жодного працюючого 

вчителя-пенсіонера. 30.06.2021 року у них закінчилися трудові угоди.  

Відділом освіти, молоді та спорту оголошено конкурс на посаду керівників 

Туричківської та Вільшинківської гімназії у зв’язку із закінчення трудових угод з 

попередніми керівниками.  

У закладах освіти наявні 3 вакантні посади: вихователь ГПД – Т-Пасіцький 

ЗЗСО,  практичний психолог – Турицька гімназія, вчитель англійської мови – 

Раківська гімназія. 

 

11. Проблемні питання 

1. Оптимізація мережі закладів освіти 

2. Відсутність коштів на придбання матеріалів для ремонту закладів освіти, 

для придбання засобів гігієни. 

3. Відсутність фахівців  для впровадження інклюзивної освіти, надання 

реабілітаційних послуг. 

4. Розвиток матеріально-технічної бази кабінетів практичної спрямованості 

(фізики, хімії, біології, математики) з метою формування ключових 

компетентностей учнів. 

5. Забезпечення освітніх установ району спортивним інвентарем, проведення 

ремонтів спортивних залів. 

6. Відсутність коштів для проведення протипожежних заходів, заходів з 

охорони праці. 

7. Охоплення дошкільної та загальною середньою освітою учнів ромської 

народності. 

 

 

Начальник відділу                                                           Владислав ЦАПИК 

 



07557000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

1.
Доходи (з міжбюджетними трансфертами), у тому 

числі:
0,00 131.452.709,00 137.650.400,00 152.777.700,00 167.021.200,00

X загальний фонд 0,00 130.227.509,00 136.910.400,00 151.991.400,00 166.111.200,00

X спеціальний фонд 0,00 1.225.200,00 740.000,00 786.300,00 910.000,00

2. Фінансування, у тому числі: 0,00 11.721.984,90 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 11.106.919,37 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 615.065,53 0,00 0,00 0,00

3. Повернення кредитів, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 143.174.693,90 137.650.400,00 152.777.700,00 167.021.200,00

X загальний фонд 0,00 141.334.428,37 136.910.400,00 151.991.400,00 166.111.200,00

X спеціальний фонд 0,00 1.840.265,53 740.000,00 786.300,00 910.000,00

1.
Видатки (з міжбюджетними трансфертами), у тому 

числі:
0,00 143.126.729,90 137.620.400,00 152.727.700,00 166.921.200,00

X загальний фонд 0,00 131.692.886,22 136.880.400,00 151.941.400,00 166.011.200,00

X спеціальний фонд 0,00 11.433.843,68 740.000,00 786.300,00 910.000,00

2. Надання кредитів, у тому числі: 0,00 47.964,00 30.000,00 50.000,00 100.000,00

X загальний фонд 0,00 20.000,00 30.000,00 50.000,00 100.000,00

X спеціальний фонд 0,00 27.964,00 0,00 0,00 0,00

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 143.174.693,90 137.650.400,00 152.777.700,00 167.021.200,00

X загальний фонд 0,00 131.712.886,22 136.910.400,00 151.991.400,00 166.111.200,00

X спеціальний фонд 0,00 11.461.807,68 740.000,00 786.300,00 910.000,00

(підпис)

№ з/п Найменування показника

до прогнозу бюджету Тур'є-Реметівської сільської        

територіальної громади на 2022-2024 роки

Додаток 1

Загальні показники бюджету 

І. Загальні граничні показники надходжень

ІІ. Загальні граничні показники видатків та надання кредитів

Керуючий справами виконавчого комітету Михайло БІГАН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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07557000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 25.846.000,00 29.335.000,00 31.864.500,00 34.087.500,00

10000000 Податкові надходження  0,00 25.589.500,00 29.021.500,00 31.526.600,00 33.728.300,00

11010000 Податок та збір на доходи фізичних осіб 0,00 16.940.100,00 19.573.400,00 21.292.758,00 22.798.900,00

13010000
Рентна плата за спеціальне використання лісових 

ресурсів 
0,00 441.000,00 481.700,00 527.942,00 563.800,00

14040000

Акцизний податок з реалізації суб`єктами 

господарювання роздрібної торгівлі підакцизних 

товарів 

0,00 761.000,00 831.200,00 910.100,00 971.900,00

18010000 Податок на майно 0,00 3.125.900,00 3.414.400,00 3.621.900,00 3.867.800,00

18030000 Туристичний збір 0,00 364.500,00 398.200,00 436.400,00 466.100,00

18050000 Єдиний податок  0,00 3.957.000,00 4.322.600,00 4.737.500,00 5.059.800,00

20000000 Неподаткові надходження  0,00 256.500,00 313.500,00 337.900,00 359.200,00

21080000 Інші надходження  0,00 29.900,00 67.500,00 73.200,00 77.700,00

22010000 Плата за надання адміністративних послуг 0,00 56.000,00 61.350,00 64.000,00 68.250,00

22080000

Надходження від орендної плати за користування 

цілісним майновим комплексом та іншим державним 

майном  

0,00 155.000,00 169.000,00 185.000,00 197.500,00

22090000 Державне мито  0,00 600,00 650,00 700,00 750,00

24060000 Інші надходження  0,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00 15.000,00

X Спеціальний фонд, у тому числі: 0,00 1.025.200,00 740.000,00 786.300,00 910.000,00

20000000 Неподаткові надходження  0,00 1.025.200,00 740.000,00 786.300,00 910.000,00

25010000
Надходження від плати за послуги, що надаються 

бюджетними установами згідно із законодавством 
0,00 1.025.200,00 740.000,00 786.300,00 910.000,00

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 26.871.200,00 30.075.000,00 32.650.800,00 34.997.500,00

X загальний фонд 0,00 25.846.000,00 29.335.000,00 31.864.500,00 34.087.500,00

X спеціальний фонд 0,00 1.025.200,00 740.000,00 786.300,00 910.000,00

X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 99.730.009,00 106.449.400,00 119.000.900,00 130.897.700,00

І. Доходи (без урахування міжбюджетних трансфертів)

ІІ. Трансферти з державного бюджету

Додаток 2

Показники доходів бюджету 

Код Найменування показника 

до прогнозу бюджету Тур'є-Реметівської сільської        

територіальної громади на 2022-2024 роки

Страница 2 из 12



2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
Код Найменування показника 

41020000 Дотації з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 26.596.800,00 28.486.000,00 33.611.900,00 39.681.800,00

41030000 Субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам 0,00 73.133.209,00 77.963.400,00 85.389.000,00 91.215.900,00

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 99.730.009,00 106.449.400,00 119.000.900,00 130.897.700,00

X загальний фонд 0,00 99.730.009,00 106.449.400,00 119.000.900,00 130.897.700,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X Загальний фонд, у тому числі: 0,00 4.651.500,00 1.126.000,00 1.126.000,00 1.126.000,00

41040000
Дотації з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
0,00 3.199.400,00 1.126.000,00 1.126.000,00 1.126.000,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
0,00 1.452.100,00 0,00 0,00 0,00

X Спеціальний фонд, у тому числі: 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

41050000
Субвенції з місцевих бюджетів іншим місцевим 

бюджетам
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

X УСЬОГО за розділом ІII, у тому числі: 0,00 4.851.500,00 1.126.000,00 1.126.000,00 1.126.000,00

X загальний фонд 0,00 4.651.500,00 1.126.000,00 1.126.000,00 1.126.000,00

X спеціальний фонд 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

X РАЗОМ за розділами І, ІІ та ІІІ, у тому числі: 0,00 131.452.709,00 137.650.400,00 152.777.700,00 167.021.200,00

X загальний фонд 0,00 130.227.509,00 136.910.400,00 151.991.400,00 166.111.200,00

X спеціальний фонд 0,00 1.225.200,00 740.000,00 786.300,00 910.000,00

(підпис)

ІIІ. Трансферти з інших місцевих бюджетів

Керуючий справами виконавчого комітету Михайло БІГАН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Страница 3 из 12



07557000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

200000 Внутрішнє фінансування, у тому числі: 0,00 -11.721.984,90 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 -1.485.377,22 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 -10.236.607,68 0,00 0,00 0,00

300000 Зовнішнє фінансування, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X УСЬОГО за розділом І, у тому числі: 0,00 -11.721.984,90 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 -1.485.377,22 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 -10.236.607,68 0,00 0,00 0,00

600000
Фінансування за активними операціями, у тому 

числі:
0,00 11.721.984,90 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 1.485.377,22 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 10.236.607,68 0,00 0,00 0,00

X УСЬОГО за розділом ІI, у тому числі: 0,00 11.721.984,90 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 1.485.377,22 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 10.236.607,68 0,00 0,00 0,00

(підпис)

І. Фінансування за типом кредитора

ІІ. Фінансування за типом боргового зобов’язання

до прогнозу бюджету Тур'є-Реметівської сільської        

територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючий справами виконавчого комітету Михайло БІГАН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 3

Показники фінансування бюджету 

Код Найменування показника 
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07557000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

01
Тур'є-Реметiвська сiльська рада Перечинського 

району Закарпатської областi, у тому числі:
0,00 11.390.917,53 15.770.000,00 20.145.600,00 22.399.700,00

X загальний фонд 0,00 9.651.000,00 15.770.000,00 20.145.600,00 22.399.700,00

X спеціальний фонд 0,00 1.739.917,53 0,00 0,00 0,00

06
Відділ освіти, молоді та спорту Тур'є-Реметівської 

сільської ради, у тому числі:
0,00 119.043.976,37 112.083.000,00 120.871.600,00 132.055.000,00

X загальний фонд 0,00 109.464.086,22 111.423.000,00 120.185.300,00 131.265.000,00

X спеціальний фонд 0,00 9.579.890,15 660.000,00 686.300,00 790.000,00

08

Відділ соціального захисту населення та охорони 

здоров'я Тур'є-Реметівської сільської ради, у тому 

числі:

0,00 5.769.900,00 4.697.000,00 6.200.500,00 6.602.000,00

X загальний фонд 0,00 5.769.900,00 4.697.000,00 6.200.500,00 6.602.000,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

10
Відділ культури та туризму Тур'є-Реметівської 

сільської ради, у тому числі:
0,00 6.412.400,00 4.450.400,00 4.876.500,00 5.244.500,00

X загальний фонд 0,00 6.290.400,00 4.370.400,00 4.776.500,00 5.124.500,00

X спеціальний фонд 0,00 122.000,00 80.000,00 100.000,00 120.000,00

37
Фінансовий відділ Тур`є-Реметівської сільської 

ради, у тому числі:
0,00 557.500,00 650.000,00 683.500,00 720.000,00

X загальний фонд 0,00 537.500,00 650.000,00 683.500,00 720.000,00

X спеціальний фонд 0,00 20.000,00 0,00 0,00 0,00

X УСЬОГО, у тому числі: 0,00 143.174.693,90 137.650.400,00 152.777.700,00 167.021.200,00

X загальний фонд 0,00 131.712.886,22 136.910.400,00 151.991.400,00 166.111.200,00

X спеціальний фонд 0,00 11.461.807,68 740.000,00 786.300,00 910.000,00

(підпис)

до прогнозу бюджету Тур'є-Реметівської сільської        

територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючий справами виконавчого комітету Михайло БІГАН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 4

Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету головним розпорядникам коштів 

Код відомчої 

класифікації

Найменування головного розпорядника коштів 

місцевого бюджету
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07557000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

0100 Державне управління, у тому числі: 0,00 11.427.000,00 17.387.500,00 21.670.100,00 24.102.500,00

X загальний фонд 0,00 11.380.000,00 17.387.500,00 21.670.100,00 24.102.500,00

X спеціальний фонд 0,00 47.000,00 0,00 0,00 0,00

1000 Освіта, у тому числі: 0,00 116.118.504,37 112.252.500,00 121.150.600,00 132.249.200,00

X загальний фонд 0,00 110.642.386,22 111.512.500,00 120.364.300,00 131.339.200,00

X спеціальний фонд 0,00 5.476.118,15 740.000,00 786.300,00 910.000,00

2000 Охорона здоров`я, у тому числі: 0,00 1.839.700,00 1.823.000,00 2.046.000,00 2.131.000,00

X загальний фонд 0,00 1.839.700,00 1.823.000,00 2.046.000,00 2.131.000,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

3000
Соціальний захист та соціальне забезпечення, у 

тому числі:
0,00 3.429.200,00 2.324.000,00 3.344.500,00 3.606.000,00

X загальний фонд 0,00 3.429.200,00 2.324.000,00 3.344.500,00 3.606.000,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

4000 Культура i мистецтво, у тому числі: 0,00 3.498.600,00 2.503.400,00 2.666.500,00 2.832.500,00

X загальний фонд 0,00 3.463.600,00 2.503.400,00 2.666.500,00 2.832.500,00

X спеціальний фонд 0,00 35.000,00 0,00 0,00 0,00

5000 Фiзична культура i спорт, у тому числі: 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 15.000,00 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

6000 Житлово-комунальне господарство, у тому числі: 0,00 848.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.650.000,00

X загальний фонд 0,00 848.000,00 1.100.000,00 1.500.000,00 1.650.000,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

7000 Економічна діяльність, у тому числі: 0,00 5.850.725,53 180.000,00 300.000,00 300.000,00

X загальний фонд 0,00 75.000,00 180.000,00 300.000,00 300.000,00

X спеціальний фонд 0,00 5.775.725,53 0,00 0,00 0,00

8000 Інша діяльність, у тому числі: 0,00 147.964,00 80.000,00 100.000,00 150.000,00

X загальний фонд 0,00 20.000,00 80.000,00 100.000,00 150.000,00

X спеціальний фонд 0,00 127.964,00 0,00 0,00 0,00

9000 Міжбюджетні трансферти, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

Додаток 5

Граничні показники видатків бюджету 

за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Найменування показника

до прогнозу бюджету Тур'є-Реметівської сільської        

територіальної громади на 2022-2024 роки
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2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)
Код Найменування показника

X загальний фонд, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X УСЬОГО, у тому числі: 0,00 143.174.693,90 137.650.400,00 152.777.700,00 167.021.200,00

X загальний фонд 0,00 131.712.886,22 136.910.400,00 151.991.400,00 166.111.200,00

X спеціальний фонд 0,00 11.461.807,68 740.000,00 786.300,00 910.000,00

(підпис)

Керуючий справами виконавчого комітету Михайло БІГАН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ
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07557000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

8800 Повернення кредитів, у тому числі: 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X загальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

X спеціальний фонд 0,00 0,00 0,00 0,00 0,00

8800 Надання кредитів, у тому числі: 0,00 -47.264,00 -30.000,00 -50.000,00 -100.000,00

X загальний фонд 0,00 -20.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -100.000,00

X спеціальний фонд 0,00 -27.264,00 0,00 0,00 0,00

8800 Кредитування (результат), у тому числі: 0,00 -47.264,00 -30.000,00 -50.000,00 -100.000,00

X загальний фонд 0,00 -20.000,00 -30.000,00 -50.000,00 -100.000,00

X спеціальний фонд 0,00 -27.264,00 0,00 0,00 0,00

(підпис)

Керуючий справами виконавчого комітету Михайло БІГАН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 6

Граничні показники кредитування бюджету 

за Типовою програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету

Код Найменування показника

до прогнозу бюджету Тур'є-Реметівської сільської        

територіальної громади на 2022-2024 роки
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07557000000

(код бюджету)

 (грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

1. Кошти, що передаються із загального фонду бюджету 0,00 9.621.542,15 0,00 0,00 0,00

3.
Капітальні трансферти (субвенції) з інших 

бюджетів, у тому числі:
0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

3.2. трансферти з місцевих бюджетів 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

5. Інші надходження бюджету розвитку 0,00 487.101,53 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО за розділом І: 0,00 10.308.643,68 0,00 0,00 0,00

з них надходження до бюджетну розвитку (без 

урахування обсягів місцевих запозичень та 

капітальних трансфертів (субвенцій))

0,00 10.108.643,68 0,00 0,00 0,00

1.
Капітальні видатки бюджету розвитку, у тому 

числі:
0,00 10.308.643,68 0,00 0,00 0,00

1.3. інші капітальні видатки 0,00 10.308.643,68 0,00 0,00 0,00

УСЬОГО за розділом ІI 0,00 10.308.643,68 0,00 0,00 0,00

(підпис)

І. Надходження бюджету розвитку

ІІ. Витрати бюджету розвитку

до прогнозу бюджету Тур'є-Реметівської сільської        

територіальної громади на 2022-2024 роки

Керуючий справами виконавчого комітету Михайло БІГАН
Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

Додаток 7

Показники бюджету розвитку

№ з/п Найменування показника
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Додаток 8

07557000000

(код бюджету)

(грн)

2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

1 2 3 4 5 6 7

41020100 Базова дотація 0,00 26.596.800,00 28.486.000,00 33.611.900,00 39.681.800,00

99000000000 Державний бюджет 0,00 26.596.800,00 28.486.000,00 33.611.900,00 39.681.800,00

41033900
Освітня субвенція з державного бюджету 

місцевим бюджетам 
0,00 71.436.300,00 71.963.400,00 85.389.000,00 91.215.900,00

99000000000 Державний бюджет 0,00 71.436.300,00 71.963.400,00 85.389.000,00 91.215.900,00

41034500

Субвенція з державного бюджету місцевим 

бюджетам на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій

0,00 1.696.909,00 0,00 0,00 0,00

99000000000 Державний бюджет 0,00 1.696.909,00 0,00 0,00 0,00

41040200

Дотація з місцевого бюджету на здійснення 

переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров`я 

за рахунок відповідної додаткової дотації з 

державного бюджету

0,00 3.199.400,00 1.126.000,00 1.126.000,00 1.126.000,00

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 0,00 3.199.400,00 1.126.000,00 1.126.000,00 1.126.000,00

41051200

Субвенція з місцевого бюджету на надання 

державної підтримки особам з особливими 

освітніми потребами за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

0,00 238.800,00 0,00 0,00 0,00

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 0,00 238.800,00 0,00 0,00 0,00

41051400

Субвенція з місцевого бюджету на забезпечення 

якісної, сучасної та доступної загальної середньої 

освіти `Нова українська школа` за рахунок 

відповідної субвенції з державного бюджету

0,00 789.600,00 0,00 0,00 0,00

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 0,00 789.600,00 0,00 0,00 0,00

41055000

Субвенція з місцевого бюджету на здійснення 

підтримки окремих закладів та заходів у системі 

охорони здоров`я за рахунок відповідної 

субвенції з державного бюджету

0,00 423.700,00 0,00 0,00 0,00

07100000000 Обласний бюджет Закарпатської області 0,00 423.700,00 0,00 0,00 0,00

до прогнозу бюджету Тур'є-Реметівської сільської        

територіальної громади на 2022-2024 роки

Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів 

Код Класифікації 

доходу бюджету / код 

бюджету

Найменування трансферту /найменування бюджету – 

надавача міжбюджетного трансферту

I. Трансферти до загального фонду бюджету
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2020 рік 2021 рік 2022 рік 2023 рік 2024 рік

(звіт) (затверджено) (план) (план) (план)

Код Класифікації 

доходу бюджету / код 

бюджету

Найменування трансферту /найменування бюджету – 

надавача міжбюджетного трансферту

41053900 Інші субвенції з місцевого бюджету 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

07312200000 Районний бюджет Ужгородського р-ну 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

X РАЗОМ за розділами I, II, у тому числі: 0,00 104.581.509,00 101.575.400,00 120.126.900,00 132.023.700,00

X загальний фонд 0,00 104.381.509,00 101.575.400,00 120.126.900,00 132.023.700,00

X спеціальний фонд 0,00 200.000,00 0,00 0,00 0,00

(підпис)

Керуючий справами виконавчого комітету Михайло БІГАН

Власне ім'я ПРІЗВИЩЕ

II. Трансферти до спеціального фонду бюджету

Страница 11 из 12



  

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

12 серпня 2021 року                         Тур’ї  Ремети                                     №  134 

 

Про схвалення прогнозу бюджету Тур'є- 

Реметівської сільської територіальної  

громади на 2022-2024 роки 

 

Відповідно до статей 75, 751 Бюджетного кодексу України, наказу 

Міністерства фінансів України від 02.06.2021 року № 314, керуючись статтею 

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

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

В И Р І Ш И В: 

 

1. Схвалити прогноз бюджету Тур’є-Реметівської сільської територіальної 

громади на 2022-2024 роки, що додається. 

2. Подати схвалений прогноз бюджету на розгляд сесії Тур’є-Реметівської 

сільської ради. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника 

фінансового відділу Оксану Левко. 

 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                                       Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 



Додаток 

до рішення виконавчого  

комітету від 12 серпня 

2021р № 134 

 

ПРОГНОЗ 

БЮДЖЕТУ ТУР'Є-РЕМЕТІВСЬКОЇ 

СІЛЬСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ 

НА 2022-2024 РОКИ 

 

1. Загальна частина 

Прогноз бюджету Тур'є-Реметівської об’єднаної територіальної громади 

на 2022-2024 роки (далі — Прогноз) розроблений відповідно до вимог статті 75¹ 

Бюджетного кодексу України, Податкового кодексу України, Бюджетної 

декларації, макропоказники економічного і соціального розвитку України на 

2022-2024 роки, схвалені постановою Кабінету Міністрів України від 31.05.2021 

№ 548 «Про схвалення Бюджетної декларації на 2022-2024 роки». 

Метою Прогнозу є створення дієвого механізму управління бюджетним 

процесом в Тур'є-Реметівській територіальній громаді як складової системи 

управління державними фінансами, встановлення взаємозв’язку між 

стратегічними цілями розвитку громади та можливостями бюджету у 

середньостроковій перспективі, забезпечення прозорості, передбачуваності та 

послідовності бюджетної політики. 

Основними завданнями Прогнозу є: 

— забезпечення стабільного функціонування бюджетних установ сільської 

ради; 

— підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків; 

— посилення бюджетної дисципліни та контролю за витрачанням бюджетних 

коштів; 

— удосконалення системи результативних показників з метою підвищення 

якості надання послуг у відповідних сферах. 

Прогноз включає основні показники економічного і соціального розвитку 

Тур'є-Реметівської ТГ, індикативні прогнозні показники бюджету за основними 

видами доходів, фінансування та видатків, взаємовідносини бюджету ТГ з 

державним бюджетом та іншими місцевими бюджетами. 

Прогноз бюджету Тур'є-Реметівської територіальної громади базується на 

принципах збалансованості, обґрунтованості, ефективності та результативності. 

 

 



2. Основні індикативні прогнозні показники бюджету Тур'є-

Реметівської територіальної громади 

 

Індикативні прогнозні показники бюджету Тур'є-Реметівської 

територіальної громади на 2022-2024 роки є основою для складання 

розпорядниками бюджетних коштів планів своєї діяльності та формування 

показників проекту бюджету об’єднаної територіальної громади на 

середньострокову перспективу. 

Прогнозні показники бюджету Тур'є-Реметівської ТГ ґрунтуються на 

принципі збалансованості бюджету, що призведе до підвищення 

результативності та ефективності витрачання бюджетних коштів, посилення 

бюджетної дисципліни, покращить спрямовування фінансового ресурсу на 

реалізацію пріоритетних соціальних напрямків та завдань для забезпечення 

динамічного і збалансованого розвитку громади. 

При здійсненні прогнозу місцевого бюджету на 2022-2024 роки 

застосовані такі основні прогнозні макропоказники економічного і соціального 

розвитку України: (%) 

Назва 
2020 2021 2022 2023 2024 

Звіт Очікуване Прогноз 

Індекс споживчих 

цін (ІСЦ):  

грудень до грудня 

попереднього року 

105,0 108,9 106,2 105,3 105,0 

Індекс цін 

виробників (ІЦВ): 

грудень до грудня 

попереднього року 

114,5 117,0 107,8 106,2 105,7 

 

Під час розрахунку враховано такі соціальні стандарти: 

1. Мінімальна заробітна плата: 

з січня 2022 року — 6500,00 гривень; 

з жовтня 2022 року – 6700,00 гривень; 

з січня 2023 року — 7176,00 гривень; 

з січня 2024 року — 7665,00 гривень. 

2. Посадовий оклад працівника 1 тарифного розряду Єдиної тарифної 

сітки: 

з січня 2022 року — 2893,00 гривень; 

з жовтня 2022 року – 2982,00 гривень; 

з січня 2023 року — 3193,00 гривень; 



з січня 2024 року — 3411,00 гривень. 

Основні індикативні прогнозні показники місцевого бюджету на 2022-

2024 роки наведено у додатку 1 до рішення. 

 

3. Дохідна спроможність бюджету Тур'є-Реметівської  

 територіальної громади 

 

При розрахунку прогнозу доходів бюджету Тур'є-Реметівської ТГ на 

2022-2024 роки враховувалися основні прогнозні показники економічного і 

соціального розвитку України, норм податкового та бюджетного законодавства. 

Пріоритетні завдання, які необхідно здійснити в рамках реалізації 

бюджетної політики при наповненні бюджету Тур'є-Реметівської ТГ: 

— забезпечення дотримання принципів державної регуляторної політики, 

зокрема прозорості та врахування громадської думки, під час підготовки, 

прийняття і перегляду рішень про місцеві податки та збори; 

— забезпечення проведення масово-роз’яснювальної роботи серед населення 

через засоби масової інформації щодо соціального значення легалізації праці та 

заробітної плати, обов’язкового декларування доходів та сплати податків. 

При середньостроковому плануванні бюджету ТГ в дохідній частині 

враховувалися фактори впливу на збільшення/зменшення надходжень платежів 

до бюджету: 

- ріст середньомісячної заробітної плати одного штатного працівника; 

- ріст фонду оплати праці працівників (штатних та нештатних), зайнятих 

економічною діяльністю; 

- ріст мінімальної заробітної плати. 

Прогноз доходів місцевого бюджету на 2022-2024 роки враховує 

стабільність податково-бюджетної системи, зростання надходжень до бюджету 

ТГ та підвищення життєвого рівня населення громади. 

Пріоритетом податкової політики є забезпечення стабільності податкової 

політики, зокрема підвищення ефективності та полегшення податкового 

адміністрування з мінімізацією можливостей для зловживань. 

Бюджетна політика буде спрямована на удосконалення інструментів 

бюджетного планування, зміцнення фінансової спроможності місцевого 

бюджету шляхом забезпечення надходжень до бюджету ТГ з урахуванням 

позитивної динаміки у порівнянні з попередніми роками, підвищення 

ефективності та результативності використання бюджетних ресурсів. 

При формуванні дохідної частини місцевого бюджету були враховані 

фактичні надходження за 2020 рік, планові показники на 2021 рік та прогнозні 

показники на 2022-2024 роки. 



Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2022 рік 

розрахований у сумі 136 910 400,00 гривень. До спеціального фонду у 2022 році 

прогнозується отримати 740 000,00 гривень. 

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2023 рік 

розрахований у сумі 151 991 400,00 гривень. До спеціального фонду у 2023 році 

прогнозується отримати 786 300,00 гривень. 

Обсяг власних доходів загального фонду місцевого бюджету на 2024 рік 

розрахований у сумі 166 111 200,00 гривень. До спеціального фонду у 2024 році 

прогнозується отримати 910 000,00 гривень. 

Індикативні показники власних доходів бюджету Тур'є-Реметівської 

територіальної громади на 2022-2024 роки наведено у додатку 2. 

 

4. Фінансове забезпечення пріоритетних напрямів розвитку Тур'є-

Реметівської об’єднаної територіальної громади 

Прогнозні показники видатків місцевого бюджету на 2022-2024 роки 

розроблено на основі показників дохідної частини бюджету ТГ. В першу чергу в 

них враховані вимоги статті 77 Бюджетного кодексу України щодо 

забезпечення в першочерговому порядку потреби в коштах на оплату праці 

працівників бюджетних установ, на проведення розрахунків за електричну 

енергію, водопостачання, водовідведення, природний газ та послуги зв’язку, які 

споживаються бюджетними установами. 

Видатки на 2022-2024 роки на оплату праці працівників бюджетних 

установ розраховано з урахуванням прогнозного розміру посадового окладу 

працівника 1 тарифного розряду ЄТС (встановленого на рівні прогнозного 

прожиткового мінімуму для працездатних осіб на 1 січня відповідного року) та 

прогнозного розміру мінімальної заробітної плати; при визначенні посадових 

окладів посадових осіб місцевого самоврядування застосовувалися положення 

постанови Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 року № 268 «Про 

упорядкування структури та умов праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів» (зі змінами). 

Розрахунки прогнозу видатків загального фонду бюджету на 2022-2024 

роки на оплату бюджетними установами та організаціями комунальних послуг 

та енергоносіїв здійснювалися виходячи із показників індексу цін виробників 

(грудень до грудня попереднього року), а саме: 

Першочергово також враховані обсяги видатків, необхідні для 

забезпечення стабільної роботи установ та закладів соціально-культурної сфери 

з урахуванням гендерного аналізу за окремими бюджетними програмами, 

надання встановлених власних соціальних гарантій для малозахищених 

категорій громадян, підтримку в належному стані об’єктів житлово-



комунального господарства, інших об’єктів інфраструктури ОТГ, впровадження 

заходів з енергозбереження, а також виконання в межах фінансових 

можливостей місцевих програм. 

Видатки та надання кредитів місцевого бюджету за функціональною 

ознакою на 2022-2023 роки наведено у додатку 3. 

 

ДЕРЖАВНЕ УПРАВЛІННЯ 

Пріоритетними завданнями апарату сільської ради та її виконавчих 

органів є належне фінансове забезпечення функціонування органів місцевого 

самоврядування для здійснення ними повноважень, визначених Конституцією 

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

службу в органах місцевого самоврядування» та іншими нормативно-правовими 

актами. У 2022 – 2024 роках передбачається здійснити заходи щодо: 

— забезпечення прозорості, відкритості в діяльності органів місцевого 

самоврядування, подальший розвиток свободи слова і думки; 

— впровадження сучасних інформаційних технологій в діяльності місцевого 

самоврядування; 

— забезпечення повноцінного виконання повноважень Тур'є-Реметівської 

сільської ради згідно з чинним законодавством; 

— подальшого розвитку створеної прозорої системи в прийнятті рішень 

органами місцевого самоврядування; 

— створення належних умов для реалізації органами місцевого самоврядування 

прав та повноважень, визначених чинним законодавством України; 

— вивчення та впровадження кращого досвіду в сфері розвитку місцевого 

самоврядування. 

— активного розвитку форм місцевої демократії, коли жителі можуть висловити 

свою думку з різних питань не від виборів до виборів, а повсякчас; 

— закріплення фінансової самодостатності місцевого самоврядування, 

сформувати ефективну систему управління; 

— доступності і належної якості публічних послуг, що надаються такими 

органами, а також необхідної для цього ресурсної бази 

— створення належних матеріальних, фінансових та організаційних умов для 

забезпечення здійснення органами місцевого самоврядування власних і 

делегованих повноважень. 

Усі заходи будуть плануватися та впроваджуватися з урахуванням 

найкращих стандартів та практик гендерної політики, антикорупційної 

політики, політик захисту навколишнього середовища та енергозбереження. 

 

 



ОСВІТА 

Пріоритетами розвитку галузі освіти на 2022-2024 роки визначено: 

— запровадження Концепції реалізації державної політики у сфері 

реформування загальної середньої освіти «Нова українська школа»; 

— удосконалення мережі закладів освіти шляхом створення опорних закладів 

освіти; 

— забезпечення державних гарантій з оплати праці працівникам бюджетних 

установ; 

— організація харчування та придбання медикаментів; 

— забезпечення належного теплового режиму, зменшення показників 

споживання енергоносіїв, в тому числі природного газу; 

— організація оздоровлення учнів загальноосвітніх шкіл; 

— забезпечення своєчасних виплат дітям-сиротам; 

— підвищення рівня забезпеченості обладнанням освітніх закладів; 

— модернізація приміщень освітніх закладів; 

— модернізація систем опалення освітніх закладів; 

— створення сучасної навчально-виробничої бази загальноосвітніх навчальних 

закладів; 

— організація підвозу дітей до загальноосвітніх закладів, придбання шкільних 

автобусів; 

— побудова освітньої мережі у відповідності до наявних ресурсів; 

— облаштування інклюзивно-ресурсних кімнат в закладах освіти; 

— подальше створення умов для дітей з особливими освітніми потребами; 

— створення інклюзивних класів, груп за потреби. 

 

ОХОРОНА ЗДОРОВ’Я 

Пріоритетами розвитку галузі є забезпечення населення високоякісними і 

доступними медичними послугами та створення сприятливих умов 

життєдіяльності людини. 

У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі заходи: 

— відшкодування витрат пов’язаних з відпуском лікарських заходів. 

 

СОЦІАЛЬНИЙ ЗАХИСТ ТА СОЦІАЛЬНЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 

Пріоритетами розвитку галузі є підвищення ефективності управління 

бюджетними коштами на державну підтримку соціально вразливих верств 

населення, подальше реформування сфери надання соціальних послуг та 

соціального захисту: 

— утвердження патріотизму, духовності, моральності та формування 

загальнолюдських цінностей; 



— інформування населення про наявні соціальні послуги; 

— пропаганда та формування здорового способу життя; 

— створення сприятливого середовища для забезпечення зайнятості молоді; 

— попередження та протидія насильству в сім’ї; 

— забезпечення рівних прав та можливостей жінок та чоловіків; 

— укріплення сім’ї; 

— попередження та протидія торгівлі людьми; 

— всебічне зміцнення правових, моральних та матеріальних засад сімейного 

життя, підвищення рівня економічної активності та  самостійності сімей, 

оптимізація їх соціального захисту, передусім тих, хто має дітей; 

— поліпшення репродуктивного здоров’я населення як важливої складової 

загального здоров’я; 

— забезпечення захищеності інвалідів, сімей з дітьми, інших незахищених 

верств населення. 

 

КУЛЬТУРА І МИСТЕЦТВО 

Пріоритетами розвитку галузі на 2022-2024 роки є збереження, 

відтворення та примноження духовних та культурних здобутків українського 

народу, а саме: 

— розвиток бібліотечної справи, покращення матеріально-технічної бази, 

— комплектування бібліотек новою літературою та періодичними виданнями; 

— популяризація народної творчості та проведення культурно-мистецьких 

заходів; 

— проведення фестивалів народної творчості, авторської музики; 

— розвиток клубних закладів, створення центрів дозвілля та культури; 

— підготовка кадрів сфери культури, створення належних умов для розвитку 

аматорського мистецтва, самореалізація творчої молоді; 

— підтримка письменників. 

 

ФІЗИЧНА КУЛЬТУРА І СПОРТ 

Пріоритетами розвитку галузі є всебічне фізичне виховання та 

становлення здорової нації. У 2022-2024 роках передбачається здійснити такі 

заходи: 

—  створення умов для залучення населення до масового спорту; 

— удосконалення механізму утворення та утримання мережі сучасних 

спортивних споруд; 

—  створення стимулів для здорового способу життя й здорових умов праці 

шляхом розвитку інфраструктури для занять масовим спортом та активного 

відпочинку; 



— популяризації здорового способу життя, формування у населення громади 

сталих традицій та мотивацій щодо фізичного виховання і спорту;  

 

ЖИТЛОВО-КОМУНАЛЬНЕ ГОСПОДАРСТВО 

Пріоритетними завданнями реформування житлово-комунального 

господарства у прогнозному періоді буде підвищення якості надання послуг для 

всіх верст населення. Прогнозом бюджету ТГ на 2022-2024 роки передбачається 

спрямувати кошти на утримання в належному стані території громади шляхом 

надання якісних послуг з благоустрою громади. 

Прогнозом бюджету ТГ на 2022-2024 роки передбачається спрямувати 

кошти на утримання в належному стані території громади шляхом надання 

якісних послуг з благоустрою громади згідно програми благоустрою населених 

пунктів Тур’є-Реметівської сільської ради. 

 

ТРАНСПОРТ ТА ТРАНСПОРТНА ІНФРАСТРУКТУРА, ДОРОЖНЄ 

ГОСПОДАРСТВО 

Пріоритетами розвитку дорожньо-транспортної інфраструктури у 

прогнозному періоді є поліпшення наявних об’єктів для потреб економічного 

розвитку й підвищення якості життя громадян. 

 

ОХОРОНА НАВКОЛИШНЬОГО ПРИРОДНОГО СЕРЕДОВИЩА 

Пріоритетними завданнями діяльності у сфері охорони навколишнього 

природного середовища є забезпечення охорони довкілля та раціонального 

використання природних ресурсів. 

Передбачається здійснити заходи щодо забезпечення охорони та 

раціонального використання наявних в громаді природних ресурсів, мінімізації 

шкідливого впливу на довкілля небезпечних відходів. 

За рахунок екологічного податку та інших надходжень до бюджету Тур'є-

Реметівської ТГ згідно з чинним законодавством у 2022-2024 роках 

здійснюватимуться заходи, направлені на охорону та раціональне використання 

природних ресурсів, утилізацію відходів, мінімізацію шкідливого впливу на 

довкілля небезпечних відходів та іншу діяльність у сфері охорони 

навколишнього природного середовища. 

Пріоритетними напрямками політики Тур'є-Реметівської ТГ у сфері 

екології є: 

Ефективне використання комунального майна та земельних ресурсів та 

екологічної політики буде спрямоване на наступні пріоритетні заходи: 

— упорядкування земельних відносин; 



— реалізація в повній мірі заходів програми охорони — навколишнього 

природного середовища, раціонального використання природних ресурсів; 

— еколого-просвітницька робота з мешканцями громади, особливо з молоддю, з 

метою виховання дбайливого ставлення до природи, формування екологічної 

культури населення; 

— охорона і раціональне використання земель. 

Основними результатами, яких планується досягти, є: 

— покращення екологічного стану навколишнього середовища; 

— покращення умов проживання мешканців громади. 

— створення комфортного для проживання середовища шляхом покращення 

екологічного стану та збалансованого використання природних ресурсів. 

 

МІЖБЮДЖЕТНІ ВІДНОСИНИ 

Бюджетним законодавством передбачено новації щодо підходів у 

перерозподілі повноважень і ресурсів на національному, регіональному та 

місцевому рівнях, підвищення фінансової самостійності місцевих бюджетів, 

зміцнення матеріальної і фінансової основи місцевого самоврядування. 

Впровадження нової моделі фінансового забезпечення місцевих бюджетів та 

міжбюджетних відносин передбачає горизонтальне вирівнювання 

податкоспроможності територій залежно від рівня надходжень на одного 

жителя, що має на меті сприяти зацікавленості місцевих органів влади залучати 

додаткові надходження та розширяти наявну базу оподаткування. Таким чином, 

реалізація політики децентралізації повноважень і фінансів у середньостроковій 

перспективі має забезпечити місцеві бюджети власним фінансовим ресурсом у 

обсязі, достатньому для виконання власних самоврядних функцій, у першу 

чергу у сфері житлово-комунального господарства, благоустрою населених 

пунктів, реалізації інших місцевих програм соціально-економічного розвитку. 

Показники міжбюджетних трансфертів на 2022-2024 роки доведено 

листом Департаменту фінансів Закарпатської облдержадміністрації від 

11.06.2021 р. № 1263/02.2-15. 

Конкретні показники обсягів доходів, видатків та міжбюджетних 

трансфертів на 2022-2024 роки будуть уточнюватись залежно від реальних 

можливостей бюджету на відповідні роки. 

 

 

 

Інші положення та показники прогнозу бюджету 

 



В прогнозі бюджету Тур’є-Реметівської сільської територіальної громади 

на 2022- 2024 роки наявні наступні додатки:  

додаток 1 «Загальні показники бюджету»;  

додаток 2 «Показники доходів бюджету»;  

додаток 3 «Показники фінансування бюджету»;  

додаток 4 «Граничні показники видатків бюджету та надання кредитів з 

бюджету головним розпорядникам коштів»; 

 додаток 5 «Граничні показники видатків бюджету за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;  

додаток 6 «Граничні показники кредитування бюджету за Типовою 

програмною класифікацією видатків та кредитування місцевого бюджету»;  

додаток 7 «Показники бюджету розвитку»;  

додаток 8 «Показники міжбюджетних трансфертів з інших бюджетів»;                  

додаток 9 «Обсяги капітальних вкладень місцевого бюджету у розрізі 

інвестиційних проектів». 

 

 

 

 

Керуючий справами 

виконавчого комітету       Михайло БІГАН 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

 

12 серпня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                         №  135 

 

Про створення постійно діючої Комісії з 

питань проведення моніторингу та 

оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів 

фізичного оточення і послуг для осіб з 

інвалідністю на території Тур’є-

Реметівської сільської ради 

 

Відповідно до статті 31 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні» та абзацу третього пункту 2 Постанови Кабінету Міністрів України від 

26.05.2021 № 537 «Про затвердження Порядку проведення моніторингу та оцінки 

ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Утворити постійно діючу Комісію з питань проведення моніторингу та 

оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з 

інвалідністю на території Тур’є-Реметівської сільської ради (далі - Комісія), у 

складі згідно з  додатком. 

          2. Комісії у своїй роботі керуватись Порядком проведення моніторингу та 

оцінки ступеня безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з 

інвалідністю, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 

26.05.2021 року № 537. 

          3. Контроль за виконанням цього рішення залишаю за собою. 

 

 

 

 В. о. сільського голови                                   Олександра КРУПЧИНСЬКА 

                                                                                  



                                                                                

                                                                                   Додаток                                                                            

до рішення виконкому Тур’є–

Реметівської сільської ради      

від 12.08.2021 р. № 135 

      

 

Склад 

постійно діючої Комісії з питань проведення моніторингу та оцінки ступеня 

безбар’єрності об’єктів фізичного оточення і послуг для осіб з інвалідністю на 

території Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

Голова комісії 

 

КРУПЧИНСЬКА 

Олександра Ярославівна 

- перший заступник сільського голови 

 

Секретар комісії 

 

ЧОМОЛЯК  

Любомир Мирославович 

- начальник відділу житлово-комуналь-

ного господарства, транспорту та 

благоустрою 

 

Члени комісії: 

 

СКУБЕНИЧ 

Любов Юріївна 

- начальник відділу культури та 

туризму 

ЦАПИК 

Владислав Йосипович 

 

- начальник відділу освіти, молоді та 

спорту 

 

ЦВІК 

Віктор Іванович 

 

 

 

 

- начальник відділу соціального 

захисту населення та охорони 

здоров’я 

 

 

 

Керуючий справами (секретар) 

виконавчого комітету сільської 

ради 

                                                 

 

                                               Михайло БІГАН 
 

 

 



 

 

 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

Р І Ш Е Н Н Я 

          

Від 12 серпня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                        № 136                                               

 

Про звіт опікуна недієздатних 

підопічних Тур’я-Реметівського 

психоневрологічного інтернату 

Закарпатської обласної ради 

 

 

Розглянувши звіт опікуна недієздатних підопічних, директора Тур’я-

Реметівського психоневрологічного інтернату Закарпатської обласної ради 

Ігнатижак О.Ю., про використання коштів недієздатних підопічних за період з 

квітня по червень 2021 року, на підставі статті 34 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

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

психоневрологічного інтернату Закарпатської обласної ради Ігнатижак О.Ю., про 

використання коштів недієздатних підопічних за період з квітня по червень 2021 

року взяти до уваги (звіт додається).  

 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                                   Олександра КРУПЧИНСЬКА 

                                                                                                             
 

 

 

 

 



  

 

                               

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

12 серпня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                             № 137 

 

Про надання статусу особи, яка  

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського  

 

Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Вачилі Михайла 

Васильовича, 2006 р. н., мешканця с.Тур’я Бистра, вулиця І. Франка, будинок №21 

з 24.06.2006 р., громадянина Плавайко Василя Юрійовича, 1961 р. н., мешканця    

с.  Тур’я Бистра, вулиця Борканюка, № 40 з 04.06.1990 р., громадянки Плакош 

Людмили Іванівни, 1983 р. н.,  мешканки с. Тур’я  Бистра, вул. Миру, будинок № 

12 з 08.06.2000 р., Прошко Ігоря Петровича, 1957 р. н., мешканця с. Тур’я Бистра, 

вулиця Духновича, будинок № 86 з 24.11.2020 р., громадянки Гажак Аліни 

Михайлівни, 2005 р. н., мешканки с. Полянська Гута, вулиця Центральна, будинок 

№95, яка зареєстрована в с. Полянська Гута, вулиця Центральна, будинок №95 з 

21.01.1920 р., щодо надання їм статусу особи, що проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського, керуючись статтею 5 Закону України «Про статус 

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

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

сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Надати громадянину Вачилі Михайлу Васильовичу, 2006  р. н., мешканцю 

с. Тур’я Бистра, І.Франка, будинок № 21, який зареєстрований в  с. Тур’я  Бистра, 

вулиця І. Франка, будинок № 21 з 24.06.2006 р., статус особи,  яка проживає в 

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

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

          1.1. У разі зміни місця проживання громадянина Вачилі Михайла 

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

статус гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

2. Надати громадянину Плавайко Василю Юрійовичу, 1961  р. н., мешканцю 

с. Тур’я Бистра, вулиця Борканюка, будинок № 40, який  зареєстрований в  с. 



Тур’я Бистра, вулиця Борканюка, будинок № 40 з 04.06.1990 р., статус особи, яка 

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

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

          2.1. У разі зміни місця проживання громадянина Плавайко Василя 

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

гірського припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

3. Надати   громадянці   Плакош   Людмилі   Іванівні, 1983 р.  н.,   мешканці  

с. Тур’я Бистра,  вул. Миру,  будинок № 12,  яка зареєстрована  в с. Тур’я Бистра,   

вул. Миру, будинок № 12 з 08.06.2000 р., статус особи, яка проживає в населе-

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

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

3.1. У разі зміни місця проживання громадянки Плакош Людмили Іванівни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

4. Надати громадянину Прошко Ігорю Петровичу, 1957 р. н., мешканцю с.  

Тур’я Бистра, вулиця Духновича, будинок № 86, який зареєстрований   в  с. Тур’я  

Бистра, вулиця Духновича, будинок № 86 з 24.11.2020 р., статус особи, яка 

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

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

          4.1. У разі зміни місця проживання громадянина Прошко Ігоря Петровича, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

5. Надати громадянці Гажак Аліні Михайлівні, 2005  р. н., мешканці с. 

Полянська Гута, вулиця Центральна, будинок № 95, яка зареєстрована в  с. 

Полянська Гута, вулиця Центральна, будинок № 95 з 21.01.1920 р., статус особи, 

яка проживає в населеному пункті (с. Полянська Гута), якому надано статус 

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

Україні». 

          5.1. У разі зміни місця проживання громадянки Гажак Аліни Михайлівни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

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

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

Івана Юсибу. 
 

 

 

 

В. о. сільського голови                                   Олександра КРУПЧИНСЬКА                                      

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

12 серпня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                            № 138 

 

Про присвоєння адреси 

об’єктам будівництва 

 

Розглянувши заяву та подані документи Релігійної громади церкви  

Євангельських Християн-Баптистів села Порошково щодо присвоєння адреси 

введеному в експлуатацію об’єкту будівництва на земельній ділянці, яка є у її 

приватній власності, а також заяву та подані документи громадянина Фейси 

Андрія Андрійовича щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту 

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

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку присвоєння 

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

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

комітет Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти молитовному будинку та соціальному центру Релігійної 

громади церкви Євангельських Християн-Баптистів, розташованому на  земельній 

ділянці площею 0,24 га (кадастровий номер 2123283000:01:002:0037), поштову 

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

Порошково, вулиця Л. Українки, будинок 153. 

2. Присвоїти житловому будинку, розташованому на  земельній ділянці 

площею 0,07 га  (кадастровий номер 2123283000:01:003:0017), поштову адресу: 

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

Порошково, вулиця М. Підгірянки, будинок 16-А. 

 3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту сіл 

Порошково, Маюрки, Мокра Йосипа Цвіка. 

 

 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 
 

 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

12 серпня 2021 року                  Тур’ї  Ремети                                          № 139 

 

Про погодження схеми організації  

дорожнього руху с. Порошково 

 

 

На виконання рішення виконкому Тур’є-Реметівської сільської ради № 

87 від 20.05.2021 р., керуючись Законами України «Про місцеве самовряду-

вання в Україні», «Про автомобільні дороги», ДСТУ 4100:2014 «Знаки 

дорожні», ДСТУ 2587:2010 «Розмітка дорожня», виконавчий комітет  Тур’є-

Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Погодити схему організації дорожнього руху с. Порошково, що 

додається.  

2. Схема організації дорожнього руху с. Порошково вступає в силу 

після погодження з управлінням патрульної поліції в Закарпатській області 

та затвердження у Службі доріг у Закарпатській області.  

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля та старосту сіл Порошково, Мокра, Маюрки Йосипа Цвіка. 

 

 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                             Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

ТУР’Є-РЕМЕТІВСЬКА   СІЛЬСЬКА   РАДА 
 

ВИКОНАВЧИЙ  КОМІТЕТ 
 

РІШЕННЯ 
          

12 серпня 2021 року                      Тур’ї  Ремети                                     № 140                          

 

Про надання Гричак І.О. дозволу  

на реконструкцію  її власного 

житлового будинку в с. Туриця, 

вул. Шевченка №30 

 

 

Розглянувши заяву Гричак Ірини Олександрівни, жительки села 

Туриця, вулиця Шевченка №30, про надання дозволу на реконструкцію її 

власного житлового будинку, на підставі Закону України «Про регулювання 

містобудівної діяльності», статті 31 Закону України «Про місцеве 

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

ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати дозвіл Гричак Ірині Олександрівні на реконструкцію її 

власного житлового будинку №30 по вулиці Шевченка в селі Туриця. 

          2. Гричак І.О. здійснювати реконструкцію житлового будинку 

відповідно до вимог Закону України «Про регулювання містобудівної 

діяльності».   

 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                            Олександра  КРУПЧИНСЬКА                                      

 
 

 

 
 

 



 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

12 серпня 2021 року                   Тур’ї  Ремети                                         № 141 

 

Про надання матеріальної  

допомоги на поховання 

 

         На підставі підпункту 4 пункту а) частини 1 статті 34 Закону України  

«Про місцеве самоврядування в Україні», відповідно до Постанови Кабінету 

Міністрів України «Про затвердження порядку надання допомоги на 

поховання  деяких  категорій  осіб виконавцю волевиявлення померлого або 

особі, яка зобов’язалася поховати померлого», Програми соціального захисту 

найменш захищених верств населення Тур’є-Реметівської територіальної 

громади  на 2021 рік, розглянувши заяву Гапака Юрія Петровича, жителя 

с.Лумшори щодо надання допомоги на поховання, на виконання 

повноважень у сфері соціального захисту населення, виконавчий комітет  

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

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

Гапаку Юрію Петровичу, жителю с.Лумшори, вул. Кам’яна, 28, який 

здійснив поховання свого брата Гапака Володимира Петровича, який помер 

02 липня 2021 року (свідоцтво про смерть  серії І-ФМ №308614) і  на день 

смерті не працював, не отримував допомогу по безробіттю та не був 

отримувачем пенсії за віком/інвалідністю.  

2. Відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності сільської 

ради  профінансувати названі видатки у порядку передбаченому Програмою 

соціального захисту найменш захищених верств населення Тур’є-

Реметівської територіальної громади  на 2021 рік. 

3. Контроль за виконання цього рішення покласти на головного 

спеціаліста відділу бухгалтерського обліку та фінансової звітності Мар’яну 

Кепич. 

 

 

В. о. сільського голови                             Олександра КРУПЧИНСЬКА 



 

 

 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

 

РІШЕННЯ 

 

12 серпня 2021 року                            Тур’ї  Ремети                                         № 142 

 

Про надання пільгового  

кредиту  

 

 Розглянувши заяву громадянки Гапак Світлани Юріївни, жительки села 

Тур’ї Ремети, вулиця Центральна, № 120 та заяву громадянки Скубенич Любов 

Юріївни, жительки села Туриця, вулиця Центральна, № 85, на підставі статті 31 

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

Тур’є-Реметівської сільської ради   

 

ВИРІШИВ: 

 

          1. Клопотати перед обласним Фондом  інвестування  соціальної сфери та 

промисловості щодо надання пільгового кредиту жительці села Тур’ї Ремети, 

вулиця Центральна, № 120, Гапак Світлани Юріївни в сумі 100000 гривень (сто 

тисяч гривень) для теплопостачання та заміну зовнішніх дверей і вікон власного 

будинку. 

 2. Клопотати перед обласним Фондом  інвестування  соціальної сфери та 

промисловості щодо надання пільгового кредиту жительці села Туриця, вулиця 

Центральна, № 85, Скубенич Любові Юріївні  в сумі 100000 гривень (сто тисяч 

гривень) для  облаштування водопостачання та водовідведення власного будинку. 

 

 

 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                              ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

     

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

   

РІШЕННЯ 

 

12 серпня 2021 року                       Тур’ї  Ремети                                          №  143 

 

Про видалення дерев 

 

Розглянувши Акти обстеження зелених насаджень, що підлягає видаленню 

від 19.07.2021 року, керуючись Порядком видалення дерев, кущів, газонів і 

квітників у населених пунктах, затвердженим постановою Кабінету Міністрів 

України, № 1045 від  01.08.2006 року, на підставі статті 30 Закону України «Про 

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

сільської ради   

 

  ВИРІШИВ: 

 

1. Затвердити Акт № 1 обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів 

і квітників) від 19.07.2021 року, що підлягає видаленню чи знесенню (с. Тур’ї 

Ремети, вул. Центральна, 55). 

2. Затвердити Акт № 2 обстеження зелених насаджень (дерев, кущів, газонів 

і квітників) від 19.07.2021 року, що підлягає видаленню чи знесенню (с. Тур’ї 

Ремети, вул. Центральна та вул.  Радванка,  с. Тур’я Пасіка,   вул. Гагаріна,  с. Ту-

риця, вул. Центральна). 

3. Надати дозвіл на видалення дерева згідно поданого Акту № 1 обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 19.07.2021 року (с. Тур’ї 

Ремети, вул. Центральна, 55). 

4. Надати дозвіл на видалення дерев згідно поданого Акту № 2 обстеження 

зелених насаджень, що підлягають видаленню від 19.07.2021 року (с. Тур’ї 

Ремети, вул. Центральна та вул. Радванка, с. Тур’я Пасіка, вул. Гагаріна, с. Ту-

риця, вул. Центральна). 

  5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Володимира 

Короля. 

 

В. о. сільського голови                                     Олександра КРУПЧИНСЬКА 
 


