
 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети № 110 

 

 
Про затвердження протоколу 

№1 засідання комісії з формування 

пропозицій стосовно потреби щодо 

спрямування у 2021 році коштів 

субвенції з державного бюджету 

місцевому бюджету на проєктні, 

будівельно-ремонтні  роботи, 

придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм 

виховання, наближених до 

сімейних, забезпечення житлом 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх 

числа та списків дітей-сиріт, дітей, 

позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, які 

перебувають на квартирному 

обліку 

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

Порядку та умов надання субвенції з державного бюджету місцевим бюджетам на 

проєктні, будівельно-ремонтні роботи, придбання житла та приміщень для 

розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених до сімейних, підтримку 

малих групових будинків та забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа; Порядку підтримки малих групових 

будинків; Порядку виплати грошової компенсації за належні для отримання 



житлові приміщення для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа, затверджених Постановою Кабінету Міністрів України 

від 26 травня 2021 року № 615, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської 

ради: 
 

ВИРІШИВ: 

1. Затвердити протокол № 1 засідання Комісії з формування пропозицій 

стосовно потреби щодо спрямування у 2021 році коштів субвенції з державного 

бюджету місцевому бюджету на проектні, будівельно-ремонтні роботи, придбання 

житла та приміщень для розвитку сімейних та інших форм виховання, наближених 

до сімейних, забезпечення житлом дітей-сиріт, дітей, позбавлених батьківського 

піклування, осіб з їх числа. 

2. Затвердити сформовані списки дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, осіб з їх числа, які перебувають на квартирному обліку. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Тур’є-Реметівської сільської ради Віктора 

Цвіка. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №111 

Про статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Фонтош Василя Михайловича, 

**** року народження 

 
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівськоїсільської ради 

від 13.05.2021 № 91/01-05, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її прав на 

виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги керуючись статтями 52, 59 Закону  

України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 1, 5, 11 Закону України ,,Про  

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 56, 61 - 63, 74, 75 Цивільного кодексу України, пунктами 42 - 47 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 ,,Питання 

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

підставі заочного рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року № 

304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”, листа Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

Перечинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану від 

02.04.2021 № 362-23.8-21, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати, що Фонтош Василь Михайлович, **** року народження, 

уродженець села Порошково Перечинського району Закарпатської області 

26.05.2015 року набув статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

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

статус дитини, позбавленої батьківського піклування: 

- заочне рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року 

№304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”; 



- лист Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) Перечинського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану від 02.04.2021 № 362-23.8-21 про актовий запис 

**** про смерть Фонтоша Михайла Івановича. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського Олександру Крупчинську. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №112 

 

 
Про статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Фонтош Івана Михайловича, 

**** року народження 

 
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівськоїсільської ради 

від 13.05.2021 № 91/01-05, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її прав на 

виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги керуючись статтями 52, 59 Закону 

України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 1, 5, 11 Закону України ,,Про  

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 56, 61-63, 74, 75 Цивільного кодексу України, пунктами 42 – 47 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 ,,Питання 

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

підставі заочного рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року № 

304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”, листа Південно-Західного 

міжрегіонального управління Міністерства юстиції (м. Івано-Франківськ) 

Перечинського районного відділу державної реєстрації актів цивільного стану від 

02.04.2021 № 362-23.8-21, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати, що Фонтош Іван Михайлович, **** року народження, 

уродженець села Порошково Перечинського району Закарпатської області 

26.05.2015 року набув статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

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

статус дитини, позбавленої батьківського піклування: 



- заочне рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року 

№304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”; 

- лист Південно-Західного міжрегіонального управління Міністерства 

юстиції (м. Івано-Франківськ) Перечинського районного відділу державної 

реєстрації актів цивільного стану від 02.04.2021 № 362-23.8-21 про актовий запис 

**** про смерть Фонтоша Михайла Івановича. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського Олександру Крупчинську. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №113 

 
 

Про статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Каналош Людмили Михайлівни, 

**** року народження 

 
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 13.05.2021 № 91/01-05, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її прав на 

виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги керуючись статтями 52, 59 Закону  

України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 1, 5, 11 Закону України ,,Про  

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 56, 61-63, 74, 75 Цивільного кодексу України, пунктами 42 - 47 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 ,,Питання  

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

підставі заочного рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року № 

304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”, виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Вважати, що Каналош Людмила Михайлівна, **** року народження, 

уродженка села Порошково Перечинського району Закарпатської області 10.03.2015 

року набула статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

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

статус дитини, позбавленої батьківського піклування: 



- заочне рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року 

№304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського Олександру Крупчинську. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №114 

Про статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Каналош Анжели Михайлівни, 

**** року народження 

 
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівськоїсільської ради 

від 13.05.2021 № 91/01-05, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її прав на 

виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги керуючись статтями 52, 59 Закону  

України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 1, 5, 11 Закону України ,,Про  

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 56, 61-63, 74, 75 Цивільного кодексу України, пунктами 42 - 47 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 ,,Питання  

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

підставі заочного рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року № 

304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”, виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати, що Каналош Анжела Михайлівна, **** року народження, 

уродженка села Порошково Перечинського району Закарпатської області 20.05.2015 

року набула статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

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

статус дитини, позбавленої батьківського піклування: 

- заочне рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року 

№304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського Олександру Крупчинську. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №115 

 

Про статус дитини, позбавленої 

батьківського піклування 

Каналош Юрія Михайловича, 

**** року народження 

 

 
Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівськоїсільської ради 

від 13.05.2021 № 91/01-05, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її прав на 

виховання в сімейному оточенні, беручи до уваги керуючись статтями 52, 59 Закону  

України ,,Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 1, 5, 11 Закону України ,,Про  

забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, статтями 243, 244, 246, 247, 249 Сімейного кодексу 

України, статтями 32, 56, 61-63, 74, 75 Цивільного кодексу України, пунктами 42 – 47 

Постанови Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року № 866 ,,Питання 

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

підставі заочного рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року 

№304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”, виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Вважати, що Каналош Юрій Михайлович, **** року народження, 

уродженець села Порошково Перечинського району Закарпатської області 

10.03.2015 року набув статусу дитини, позбавленої батьківського піклування. 

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

статус дитини, позбавленої батьківського піклування: 

- заочне рішення Перечинського районного суду від 07 травня 2021 року 

№304/1632/20 “Про позбавлення батьківських прав”. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського Олександру Крупчинську. 

 
 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №116 

 

 
Про взяття на квартирний облік 

дітей-сиріт, дітей, позбавлених 

батьківського піклування, 

осіб з їх числа 

 

Розглянувши клопотання служби у справах дітей Тур’є-Реметівської сільської ради 

від 05.07.2021 № 145/01-05, відповідно до ст. 31, 39, 46 Житлового кодексу України, п. 13,  

пп. 3, п. 46 Правил обліку громадян, які потребують поліпшення житлових умов і надання  їм 

житлових приміщень, затверджених постановою Ради Міністрів Української ССР і 

Української республіканської ради професійних спілок від 11.12.1984 року № 470, 

керуючись п. 5 ч. 1 ст.15, ст. ст. 36, 39, 46 Житлового кодексу України, ст. 33 Закону України 

“Про забезпечення організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування”, пп. 2 п. «а» ст. 30 Закону України “Про місцеве 

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

ВИРІШИВ: 

 

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

дитину-сироту Марухнич Віталію Романівну, **** року народження. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету Михайла Бігана. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №117 

 

 
Про організацію ведення 

обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів у 

2021-2022 навчальному році 

 
 

Відповідно до статей 32 і 44 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 11-13 Закону України «Про освіту», статті 8 Закону України «Про  

повну загальну середню освіту», статті 19 Закону України «Про дошкільну освіту»,  

Постанови Кабінету Міністрів України від 13.09.2017 № 684 «Про затвердження 

Порядку ведення обліку дітей шкільного віку та учнів» (зі змінами), враховуючи 

наказ Міністерства освіти і науки України від 16.04.2018 № 367 «Про затвердження  

Порядку зарахування, відрахування та переведення учнів до державних та 

комунальних закладів освіти для здобуття загальної середньої освіти», з метою 

забезпечення своєчасного і належного обліку дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів, а також виконання чинного законодавства у частині охоплення їх відповідно 

дошкільною та повною загальною середньою освітою, виконавчий комітет Тур’є- 

Реметівської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Утворити робочу групу з питань організації обліку дітей дошкільного, 

шкільного віку та учнів у Тур’є-Реметівській сільській раді (далі – робоча група) у 

складі згідно з додатком 1. 

2. Затвердити План заходів з питань організації роботи щодо обліку дітей 

дошкільного, шкільного віку та учнів (додається). 

3. Визначити відділ освіти, молоді та спорту сільської ради відповідальним 

за створення та постійне оновлення реєстрів дітей дошкільного, шкільного віку та 

учнів (далі - Реєстр). 



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

4.1. Забезпечити створення та постійне оновлення Реєстру (на кожний рік 

окремо). 

4.2. Протягом 10 робочих днів з дня отримання даних здійснювати їх обробку 

та у разі потреби вносити до Реєстру відповідні зміни та доповнення. 

5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 
 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

 

 

 
СКЛАД 

Додаток 

до рішення виконавчого комітету 

сільської ради 

від 13.07.2021 року № 117 

робочої групи з питань організації роботи щодо обліку дітей 

шкільного віку та учнів у Тур’є-Реметівській сільській раді 
 

 
 

КРУПЧИНСЬКА Олександра 

Ярославівна 

- перший заступник сільського голови, керівник 

робочої групи 

КОРОЛЬ Наталія Михайлівна - головний спеціаліст з питань загальної середньої 

освіти відділу освіти, молоді та спорту 

КМЕТИЧ Іван Іванович - староста сіл Тур’я Бистра, Свалявка 

МАЦО Іванна Іванівна - начальник центру надання адміністративних 

  послуг 

МЕЛЬНИК Яна Миронівна - інспектор сектору ювенальної превенції відділу 
  превенції Ужгородського районного управління 
  поліції ГУНП в Закарпатській області 

ПЛОВАЙКО Владислав 

Михайлович 

 
староста сілТурички, Лумшори, Лікіцари, 

Липовець 

ПУЗАКУЛИЧ Оксана Іванівна - начальник служби у справах дітей 

ФРАЙТИК Мар'яна Іванівна - староста сіл Туриця 

 

ЦАПИК Владислав 

Йосипович 

 

- 

 

начальник відділу освіти, молоді та спорту 

ЦВІК Йосип Іванович - староста сіл Порошково, Мокра, Маюрки 

ЦУБИНА Іван Іванович - староста сіл Вільшинки 

ФЕКЕТА Уляна Василівна - медичний директор КНП «Перечинський центр 

первинної медико-санітарної допомоги 

Ужгородської районної ради» (за згодою) 



 

ШИКУЛА Юрій Михайлович - староста сілТур'я Пасіка, Раково, Завбуч 

 

ЮСИБА Іван Михайлович 
 

- 
 

староста сіл Тур'я Поляна, Полянська Гута 
 

 

 
 

Заступник керуючого справами 

(секретаря) виконавчого комітету 

сільської ради, начальник відділу 

правової та кадрової роботи Олеся ТУРЯНИЦЯ 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення виконавчого комітету 

сільської ради 

від 13.07.2021 року № 117 
 

План заходів 

з питань організації роботи щодо обліку 

дітей дошкільного, шкільного віку та учнів 

№ 

з/п 

Зміст заходу Термін 

виконання 

Виконавці 

1. Створити електронний реєстр 

даних про дітей шкільного віку та 

учнів Тур’є-Реметівської сільської 

ради (далі-Реєстр). 

До 01 серпня 

2021 року 
Відділ освіти, молоді 

та спорту 

 Створити Реєстр даних про дітей 

дошкільного віку Тур’є- 

Реметівської сільської ради (далі- 

Реєстр). 

До 01 вересня 

2021 року 
Відділ освіти, молоді 

та спорту 

2. Надавати інформацію про дітей 

шкільного Тур’є-Реметівської 

сільської ради за визначеною 

формою 

До 10 числа 

кожного 

наступного 

місяця 

Адміністратори 

3. Надавати відділу освіти, молоді та 

спорту інформацію про дітей 

шкільного віку, які знаходяться на 

обліку ССД та навчаються в 

соціально-реабілітаційних центрах 

чи спеціальних закладів загальної 

середньої освіти 

До 10 числа 

кожного 

наступного 

місяця 

Служба у справах 

дітей 

4. Здійснювати обробку даних, 

отриманих від ССД та інших баз 

даних, та у разі потреби вносити 

до Реєстру відповідні зміни та 

доповнення 

Протягом 10 

робочих днів 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

5. Надавати відділу ювенальної 

превенції дані про те, що місце 

навчання (заклад освіти) дитини 

шкільного віку не встановлено 

Протягом 5 

робочих днів з 

дня встановлення 

факту 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 



6. Подавати дані усіх дітей та учнів, 

які зараховані до закладу освіти 

До 15 вересня 

щороку 

Заклади середньої 

загальної та 

дошкільної 

освіти 

7. Подавати дані (у тому числі 

місце продовження здобуття 

загальної середньої освіти (заклад 

освіти) учня в разі переведення до 

іншого закладу освіти або його 

відрахування у встановленому 

порядку 

Не пізніше 

15 числа 

наступного 

місяця 

Заклади середньої 

загальної освіти 

8. Подавати дані учнів в разі 

зарахування, які здобували 

загальну середню освіту в закладах 

освіти інших адміністративно- 

територіальних одиниць 

Не пізніше 

15 числа 

наступного 

місяця з дня 

зарахування 

Заклади середньої 

загальної освіти 

9. Надавати структурним підрозділам 

інших адміністративно - 

територіальних одиниць, 

відповідальних за роботу щодо 

обліку дітей шкільного віку та 

учнів дані про здобувачів освіти, 

які зараховані на навчання до 

закладів середньої загальної освіти 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

Не пізніше 15 

числа наступного 

місяця з дня 

зарахування 

Заклади середньої 

загальної освіти, 

Відділ освіти, молоді 

та спорту 

10. Подавати невідкладно відділу 

ювенальної превенції, ССД та 

управлінню освіти і науки дані 

учнів, які були відсутні протягом 

10 робочих днів підряд з 

невідомих або без поважних 

причин заклад освіти 

Невідкладно Заклади середньої 

загальної освіти 

11. Складати і подавати статистичний 

звіт про кількість дітей шкільного 

віку за формою та у порядку 

затвердженому МОН 

До 10 жовтня Відділ освіти, молоді 

та спорту 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №118 

 

 
Про призначення опікуна 

 
Розглянувши подані документи, беручи до уваги клопотання служби у справах дітей  

Тур’є-Реметівської сільської ради від 05.07.2021 № 144 щодо призначення 

опікуном Король Івана Івановича, жителя села Тур’ї Ремети, вулиця ****, 

Ужгородського району Закарпатської області над дитиною -сиротою Марухнич 

Павлом Романовичем, **** року народження, що проживає за адресою: село Тур’я 

Пасіка, вулиця **** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи 

інтереси дитини, реалізацію її права на виховання в сімейному оточенні, керуючись  

статті 34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, статтями 243, 

244 Сімейного кодексу України, статею 11 Закону України “Про забезпечення 

організаційно-правових умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених 

батьківського піклування”, на виконання пунктів 40 - 44 Порядку діяльності органів 

опіки та піклування, пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 вересня 2008 року №866, виконавчий  комітет Тур’є-

Реметівської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Призначити громадянина України Король Івана Івановича, жителя села 

Тур’ї Ремети, вулиця **** Ужгородського району Закарпатської області опікуном 

над дитиною-сиротою Марухнич Павлом Романовичем, **** року народження, що 

проживає за адресою: село Тур’я Пасіка, вулиця **** Ужгородського району 

Закарпатської області. 



2. Громадянину України Король Івана Івановича виконувати обов’язки 

опікуна відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільської ради Олександру Крупчинську. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №119 

 
 

Про призначення піклувальника 

 
Розглянувши подані документи, беручи до уваги клопотання служби у справах дітей  

Тур’є-Реметівської сільської ради від 05.07.2021 № 144 щодо призначення 

піклувальником Король Івана Івановича, жителя села Тур’ї Ремети, вулиця ****, 

Ужгородського району Закарпатської області над дитиною-сиротою Марухнич 

Віталією Романівною, **** року народження, що проживає за адресою: село Тур’я 

Пасіка, вулиця **** Ужгородського району Закарпатської області, враховуючи 

інтереси дитини, реалізацію її права на виховання в сімейному оточенні, керуючись ст. 

34 Закону України “Про місцеве самоврядування в Україні”, ст. 243, 244 Сімейного 

кодексу України, ст. 11 Закону України “Про забезпечення організаційно-правових 

умов соціального захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, на 

виконання пунктів 40 - 44 Порядку діяльності органів опіки та піклування, 

пов’язаної із захистом прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів 

України від 24 вересня 2008 року №866, виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Призначити громадянина України Король Івана Івановича, жителя села 

Тур’ї Ремети, вулиця **** Ужгородського району Закарпатської області 

піклувальником над дитиною - сиротою Марухнич Віталією Романівною, **** року 

народження, що проживає за адресою: село Тур’я Пасіка, вулиця **** 

Ужгородського району Закарпатської області 

2. Громадянину України Король Івана Івановича виконувати обов’язки 

піклувальника відповідно до вимог чинного законодавства. 



3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільської ради Олександру Крупчинську. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №120 

 
 

Про подання клопотання щодо 

представлення багатодітної матері 

до присвоєння почесного звання 

України «Мати - героїня» 

 
Заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту населення 

та охорони здоров’я Тур’є – Реметівської сільської ради Віктора Цвіка про подання 

клопотання до Ужгородської райдержадміністрації щодо представлення до 

присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» Дуран Тетяни Вікторівни, 

матері семи дітей, мешканки с. Тур’я - Бистра та беручи до уваги відповідний пакет  

документів, відповідно до ст.. 39 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», указів Президента України від 29 червня 2001 року №476/2001 «Про 

почесні звання України», від 28 липня 2007 року «Про внесення змін про 

Положення про почесні звання України», виконавчий комітет Тур’є- Реметівської 

сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 
1. Подати клопотання до Ужгородської районної державної адміністрації 

щодо представлення багатодітної матері семи дітей Дуран Тетяни Вікторівни до 

присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» за вагомий особистий 

внесок у вихованні дітей у сім’ї. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Тур’є – Реметівської сільської ради 

Віктора Цвіка. 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №121 

Про подання клопотання щодо 

представлення багатодітної матері 

до присвоєння почесного звання 

України «Мати - героїня» 

 
Заслухавши інформацію начальника відділу соціального захисту населення 

та охорони здоров’я Тур’є – Реметівської сільської ради Віктора Цвіка про подання 

клопотання до Ужгородської райдержадміністрації щодо представлення до 

присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» Малікової Інни Іванівни, 

матері п’яти дітей, мешканки с. Тур’я - Ремета та беручи до уваги відповідний пакет  

документів, відповідно до статті 39 Закону України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», указів Президента України від 29 червня 2001 року №476/2001 «Про 

почесні звання України», від 28 липня 2007 року «Про внесення змін про 

Положення про почесні звання України», виконавчий комітет Тур’є- Реметівської 

сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 
1. Подати клопотання до Ужгородської районної державної адміністрації 

щодо представлення багатодітної матері п’яти дітей Малікової Інни Іванівни до 

присвоєння почесного звання України «Мати - героїня» за вагомий особистий 

внесок у вихованні дітей у сім’ї. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на начальника відділу 

соціального захисту та охорони здоров’я Тур’є – Реметівської сільської ради 

Віктора Цвіка. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №122 

 

 
Про надання пільгового 

кредиту 

 
Розглянувши заяву громадянки Данило Олександри Володимирівни, 

жительки села Тур’ї Ремети, вулиця ****, № ****, 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 ****, № ****, Данило Олександрі Володимирівні в сумі 100000 гривень (сто  

тисяч гривень) для облаштування водопостачання та водовідведення власного 

будинку. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №123 

 

 
Про надання пільгового 

кредиту 

 
Розглянувши заяву громадянки Плавайко Вікторії Михайлівни, жительки 

села Порошково, вул. ****, № ****, 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 Порошково, вул. 

****, № ****, Плавайко Вікторії Михайлівні в сумі 100000 гривень (сто тисяч 

гривень) для облаштування водопостачання та водовідведення власного будинку. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №124 

 
 

Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 

 
Розглянувши заяву та подані документи громадянки Кучерявої Христини 

Петрівни щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту будівництва 

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

Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку присвоєння адрес об’єк- 

там будівництва, нерухомого майна» № 690 від 07.07.2021 року та статтею 37 

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

Тур’є-Реметівської сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

 

1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на земельній ділянці 

площею 0,1014 га (кадастровий номер ****), поштову адресу: Україна, 

Закарпатська область, Ужгородський (Перечинський) район, село Тур’я Бистра, 

вулиця ****. 

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

Бистра, Свалявка Івана Кметича. 

 

 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №125 

 

 
Про присвоєння адреси 

об’єкту будівництва 

 
Розглянувши заяву та подані документи громадянки Фейса Людмили 

Вікторівни щодо присвоєння адреси введеному в експлуатацію об’єкту 

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

Постановою Кабінету Міністрів України «Про затвердження порядку присвоєння 

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

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

комітет Тур’є - Реметівської сільської ради 

 

ВИРІШИВ: 

 
1. Присвоїти житловому будинку, розташованому на земельній ділянці 

площею 0,15 га (кадастровий номер ****), поштову адресу: Україна, Закарпатська 

область, Ужгородський (Перечинський) район, село Порошково, вулиця, ****. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту сіл 

Порошково, Мокра, Маюрки Йосипа Цвіка. 

 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №126 

 

 
Про надання статусу особи, яка 

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського 

 
Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Ганич Галини Андріївни, 

1961 р. н., мешканки с. Вільшинки, буд. № 48 з 18.12.2020 р., щодо надання їй 

статусу особи, що проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського, 

керуючись статтею 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні», статтями 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

 
ВИРІШИВ: 

 

1. Надати громадянці Ганич Галині Андріївні, **** р. н., мешканці с. Віль- 

шинки, буд. № ****, яка зареєстрована в с. Вільшинки, буд. № **** з 18.12.2020 р., 

статус особи, яка проживає в населеному пункті (с. Вільшинки), якому надано 

статус гірського відповідно до Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні». 

1.1. У разі зміни місця проживання громадянки Ганич Галини Андріївни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на старосту села 

Вільшинки Івана Цубину. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №127 

 

 
Про надання статусу особи, яка 

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського 

 
Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Попка Євгенії Іллівни, 2006 р. 

н., мешканки с. Тур’я Бистра, вул. ****, буд. № **** з 11.01.2006 р., щодо надання 

їй статусу особи, що проживає в населеному пункті, якому надано статус гірського, 

керуючись статтею 5 Закону України «Про статус гірських населених пунктів в 

Україні», статтями 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

виконавчий комітет Тур’є-Реметівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати громадянці Попка Євгенії Іллівні, **** р. н., мешканці с. Тур’я 

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

№ **** з 11.01.2006 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 громадянки Попка Євгенії Іллівни, статус 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

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

Бистра, Свалявка Івана Кметича. 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №128 

 
 

Про надання статусу особи, яка 

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського 

 
Розглянувши та обговоривши заяву громадянки Мікулової Ренати Іванівни, 

2003 р. н., мешканки с. Тур’я Бистра, вул. ****, буд. № **** з 29.06.2003 р., щодо 

надання їй статусу особи, що проживає в населеному пункті, якому надано статус  

гірського, керуючись статтею 5 Закону України «Про статус гірських населених 

пунктів в Україні», статтями 51, 52 Закону України «Про місцеве самоврядування 

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

ВИРІШИВ: 

 

1. Надати громадянці Мікуловій Ренаті Іванівні, **** р. н., мешканці с. Тур’я 

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

****, буд. № **** з 29.06.2003 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 громадянки Мікулової Ренати Іванівни, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

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

Бистра, Свалявка Івана Кметича. 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №129 

 
 

Про надання статусу особи, яка 

проживає в населеному пункті, 

якому надано статус гірського 

 
Розглянувши та обговоривши заяву громадянина Хрипти Василя Юрійовича, 

**** р. н., мешканця с. Полянська Гута, вулиця ****, буд. № **** з 02.11.2006 

р., щодо надання йому 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 Хрипті Василю Юрійовичу, 2006 р. н., мешканцю 

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

с. Полянська Гута, вул. ****, буд. № **** з 02.11.2006 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». 

1.1. У разі зміни місця проживання громадянина Хрипти Василя Юрійовича, 

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

припиняється з моменту зняття з реєстрації. 

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

Поляна, Полянська Гута Івана Юсибу. 

 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 



 
 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №130 
 

 
 

Про проведення дискотек 

та вечорів відпочинку у закладах 

культури Тур’є-Реметівської 

сільської ради 
 

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Закону України «Про культуру», керуючись Постановою Кабінету 

Міністрів України від 12 грудня 2011 року № 1271 «Про затвердження переліку 

платних послуг, які можуть надаватися закладами культури, заснованими на 

державній і комунальній формі власності», виконавчий комітет Тур’є-Реметівської 

сільської ради 
 

ВИРІШИВ: 

1. Надати дозвіл на проведення дискотек, вечорів відпочинку та 

проведення святкових заходів в таких закладах культури Тур’є-Реметівської 

сільської ради: 

- сільський Будинок культури с. Порошково (89230, Закарпатська 

область, Ужгородський район, с.Порошково, вул. Центральна, 73 ) - директор 

Стегура Л. В.; 

- сільський клуб с. Тур’ї Ремети (89221, Закарпатська область, 

Ужгородський район, с.Тур’ї Ремети, вул. Радванка, 85) – завідувачка Головей О.І.; 

- сільський клуб с. Раково (89224, Закарпатська область, Ужгородський 

район, с. Раково, вул. Центральна , 21) - завідувачка Біган Г. Ю.; 

- сільський клуб с. Полянська Гута (89232, Закарпатська область, 

Ужгородський район, с. Полянська-Гута, вул. Центральна, 76) - завідувачка Гажак 



Г. Ю.; 

- сільський клуб с. Туриця (89222, Закарпатська область,Ужгородський 

район, с. Туриця, вул. Центральна, 65) – завідувачка Микита М. Ю.; 

- сільський клуб с. Вільшинки (89214, Закарпатська область, Ужгородський 

район,с. Вільшинки, №80) – завідувачка Ходанич І. В.; 

- сільський клуб с. Липовець (89215, Закарпатська  область, Ужгородський 

район, с. Липовець, вул. Сковороди, 24) - завідувачка Барна М. Ю. 

- сільський клуб с. Тур’я Поляна (89232, Закарпатська область, Ужгородський 

район, с. Тур’я Поляна, вул. Зелена, 80). 

- сільський клуб с. Тур’я Бистра (89231, Закарпатська область, Ужгородський 

район, с. Тур’я Бистра, вул. Духновича, 68). 

2. Погодити графік роботи для проведення дискотек та вечорів 

відпочинку, а саме кожної суботи або неділі та у святкові дні з 20.00 до 01.00 год. 

к.ч. 

3. Відділенню поліції 1 Ужгородського районного управління поліції 

Головного управління Національної поліції в Закарпатській області (за згодою) 

забезпечити громадський порядок під час проведення дискотек та вечорів 

відпочинку. 

4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-1-%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-681713635370998/?hc_ref=ARTCi2zOiQypwc9ev7FZx5BqBOLO6UEbQflSxdO5Gj7qz8V1G-2fS1d0VwX_YLwQpvA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDfeDNNROfdej9REo1laVf1Gpp2FBgKyINL8npbdmPFkzQqaqiujNyaChdxRRpd-nh-QK-iU1A721jjtI1P29zATrKF1H9IxEwF0daVP6tRPLY38n40Vpl3SrGYL5Rh2tAma-vjEFMA9Ig0mJXTD7QQfX1rkPBIc1QBhf3OHF2tWRqs3RR2Ggoog9Jej4A5CyTciQ6AwpBPhqqzuQoZRezQhUu_DH5UP5-VxoLIii2PEIT47fSPOXMqG1advTQwBOVeFlnjZeGa9viONqe3j0Q5rv_hbE5eGcc0KTxBHrN2Gv_ODhTXjw&__tn__=kC-R


 

 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА 

РАДАВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №  131 
 

 
 

Про проведення 

святково-розважальної програми 
до Дня незалежності України 

 

 

Відповідно до статті 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», з метою урізноманітнення культурних та молодіжних заходів громади, 

забезпечення розвитку різних форм дозвілля та відпочинку, з метою належного 

відзначення в 2021 році 30-ї річниці незалежності України, виконавчий комітет 

Тур’є-Реметівської сільської ради 

ВИРІШИВ: 

1. Дозволити 22 серпня 2021 року святково-розважальну програму до Дня 

незалежності України на території с. Тур’ї Ремети з 14:00 до 01:00 к.ч. 

2. Повідомити Відділенню поліції 1 Ужгородського районного 

управління поліції Головного управління Національної поліції в Закарпатській 

області щодо проведення святково-розважальної програми в рамках 

святкування Дня незалежності України. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого 

заступника сільського голови Олександру Крупчинську. 

 

 

 
Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 

https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-1-%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-681713635370998/?hc_ref=ARTCi2zOiQypwc9ev7FZx5BqBOLO6UEbQflSxdO5Gj7qz8V1G-2fS1d0VwX_YLwQpvA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDfeDNNROfdej9REo1laVf1Gpp2FBgKyINL8npbdmPFkzQqaqiujNyaChdxRRpd-nh-QK-iU1A721jjtI1P29zATrKF1H9IxEwF0daVP6tRPLY38n40Vpl3SrGYL5Rh2tAma-vjEFMA9Ig0mJXTD7QQfX1rkPBIc1QBhf3OHF2tWRqs3RR2Ggoog9Jej4A5CyTciQ6AwpBPhqqzuQoZRezQhUu_DH5UP5-VxoLIii2PEIT47fSPOXMqG1advTQwBOVeFlnjZeGa9viONqe3j0Q5rv_hbE5eGcc0KTxBHrN2Gv_ODhTXjw&__tn__=kC-R
https://www.facebook.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%B4%D1%96%D0%BB%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-1-%D0%A3%D0%B6%D0%B3%D0%BE%D1%80%D0%BE%D0%B4%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%80%D0%B0%D0%B9%D0%BE%D0%BD%D0%BD%D0%BE%D0%B3%D0%BE-%D1%83%D0%BF%D1%80%D0%B0%D0%B2%D0%BB%D1%96%D0%BD%D0%BD%D1%8F-%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%86%D1%96%D1%97-681713635370998/?hc_ref=ARTCi2zOiQypwc9ev7FZx5BqBOLO6UEbQflSxdO5Gj7qz8V1G-2fS1d0VwX_YLwQpvA&fref=nf&__xts__%5B0%5D=68.ARDfeDNNROfdej9REo1laVf1Gpp2FBgKyINL8npbdmPFkzQqaqiujNyaChdxRRpd-nh-QK-iU1A721jjtI1P29zATrKF1H9IxEwF0daVP6tRPLY38n40Vpl3SrGYL5Rh2tAma-vjEFMA9Ig0mJXTD7QQfX1rkPBIc1QBhf3OHF2tWRqs3RR2Ggoog9Jej4A5CyTciQ6AwpBPhqqzuQoZRezQhUu_DH5UP5-VxoLIii2PEIT47fSPOXMqG1advTQwBOVeFlnjZeGa9viONqe3j0Q5rv_hbE5eGcc0KTxBHrN2Gv_ODhTXjw&__tn__=kC-R


 
 

 

ТУР’Є - РЕМЕТІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

ВИКОНАВЧИЙ КОМІТЕТ 

РІШЕННЯ 

 

Від 13 липня 2021 року Тур’ї Ремети №132 

 

 
 

Про призначення опікуна 

 

 
 

Розглянувши подані документи, беручи до уваги клопотання служби у справах дітей 

Тур’є-Реметівської сільської ради від 05.07.2021 № 144 щодо призначення опікуном 

Гісем Надії Миколаївни, жительки села Порошково, вулиця Перемоги, будинок, 2/4 

над дітьми-сиротами Дячук Станіславом Вадимовичем, 13.04.2011 р.н. та Дячук 

Веронікою Вадимівною, 08.02.2013 року народження, що проживають за адресою: 

село Порошково, вулиця ****, враховуючи інтереси дитини, реалізацію її права на 

виховання в сімейному оточенні, керуючись ст. 34 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, ст.ст. 243, 244 Сімейного кодексу України, ст. 11 

Закону України “Про забезпечення організаційно-правових умов соціального 

захисту дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування”, на виконання 

п.п.40-44 Порядку діяльності органів опіки та піклування, пов’язаної із захистом 

прав дитини, затвердженого Постановою Кабінету Міністрів України від 24 вересня 

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

 

ВИРІШИВ: 

 

1. Призначити громадянку України Гісем Надію Миколаївну, жительку села 

Порошково, вулиця **** Ужгородського району Закарпатської області опікуном над 

дітьми-сиротами: Дячук Станіславом Вадимовичем, **** року народження та Дячук 

Веронікою  Вадимівною, **** року народження. 

2. Громадянці України Гісем Надії Миколаївній виконувати обов’язки 



опікуна відповідно до вимог чинного законодавства. 

3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на першого заступника 

сільської ради Олександру Крупчинську. 

 
 

Сільський голова Надія ДЕВІЦЬКА 
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