
  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Позачергова одинадцята  сесія восьмого  скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

01.09.2021 с.Великі Лучки  №892 

  

         Про розгляд прогнозу бюджету Великолучківської сільської ради  

                                                на 2022-2024 роки  

 

Відповідно до статей 75, 751 Бюджетного кодексу України, наказу 

Міністерства фінансів України від 02 червня 2021 року № 314, керуючись п.23 

частини  1 статті 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», на 

виконання Плану заходів щодо складання прогнозу бюджету Великолучківської 

сільської ради на 2022 – 2024 роки, сільська рада вирішила:  

1. Затвердити прогноз бюджету Великолучківської сільської ради на 

2022-2024 роки з додатками 1-12. 

2. Встановити, що дане рішення набуває законної сили з моменту його 

оприлюднення. 

3. Доручити керуючому справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради Логойда Т.І.  оприлюднити дане рішення на 

офіційному сайті сільської ради. 

4.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну комісію 

на постійну комісію  з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-

економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак 

М.А.). 

 

Сільський голова                                                                              В.Коштура  

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  одинадцятої 

позачергової сесії восьмого 

скликання  

01.09.2021 №892 

  

 

Прогноз 

Великолучківського сільського бюджету  
(найменування бюджету адміністративно-територіальної одиниці) 

на 2022-2024 роки 
(середньостроковий бюджетний період) 

(0752700000) 
(код бюджету) 

 

І. Загальна частина 

Прогноз Великолучківського сільського бюджету розроблено відповідно до 

статей 75 та 751  Бюджетного кодексу України,  з урахуванням постанови 

Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 586 „Про схвалення 

Прогнозу економічного і соціального розвитку України на 2022 – 2024 роки”, 

постанови Кабінету Міністрів України від 31 травня 2021 року № 548 „Про 

схвалення Бюджетної декларації на 2022 – 2024 роки”, рекомендацій 

Міністерства фінансів України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 

08.04.2021 № 04110-08-7/11417 та від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181) та 

складено відповідно до прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку країни й області, регіональних та державних цільових 

програм.  
 

Метою прогнозу Великолучківського сільського бюджету на 2022-2024 

роки є створення механізму управління бюджетним процесом, встановлення 

взаємозв’язку між стратегічними цілями розвитку держави та можливістю 

бюджету у середньостроковій перспективі, забезпечення передбачуваності та 

послідовності бюджетної політики, а також формування головними 

розпорядниками коштів обласного бюджету ефективної та спроможної мережі 

бюджетних установ для забезпечення надання ними якісних публічних послуг.  
 

Основними завданнями є:  

підвищення результативності та ефективності бюджетних видатків; 

забезпечення фінансування проєктів (програм), що мають термін реалізації 

більше одного року; 

підтримка і розвиток окремих напрямів і галузей діяльності суспільства  у 

межах фінансової спроможності сільського бюджету. 
 

 Очікувані результати: 



Досягнення максимальної ефективності використання бюджетних коштів в 

процесі виконання бюджетних програм (з урахуванням змін у бюджетному 

законодавстві). 

 

 

  

ІІ. Основні прогнозні показники економічного та соціального розвитку 

До загального фонду Великолучківського сільського бюджету за січень-

червень 2021 року мобілізовано податків, зборів та інших доходів у сумі 

24 222,4тис. грн,. До спеціального фонду Великолучківського сільського 

бюджету надійшло податків, зборів та інших доходів у сумі  

1 041,0тис. грн.  

 

ІІІ. Загальні показники бюджету 

Основні показники Великолучківського сільського бюджету на 2022-2024 

роки наведені у додатку 1. 

Прогноз Великолучківського сільського бюджету на 2022-2024 роки 

включає показники за основними видами доходів, видатків, кредитування та 

фінансування, взаємовідносинами бюджету з бюджетами інших рівнів, враховує 

положення та показники, визначені прогнозом, схваленим у попередньому 

бюджетному періоді.  

У показниках Великолучківського сільського бюджету на 2022 рік є 

відхилення від схвалених у попередньому році прогнозних показниках на 

аналогічний період. Основними причинами цього є: 

- зменшення очікуваного обсягу трансфертів з державного бюджету, 

зокрема базової дотації та додаткової дотації з державного бюджету місцевим 

бюджетам на фінансування переданих з державного бюджету видатків з 

утримання закладів освіти та охорони здоров’я; 

- відсутність окремих субвенцій з державного бюджету, які надавалися у 

попередні періоди, наприклад для здійснення підтримки окремих закладів та 

заходів у системі охорони здоров’я та для надання державної підтримки особам з 

особливими освітніми потребами, на здійснення заходів щодо соціально-

економічного розвитку окремих територій тощо; 

- зміни у 2022 році розміру мінімальної заробітної плати (у зв’язку із 

введенням з жовтня 2022 року - 6700 грн) та І тарифного розряду ЄТС (2982 грн 

з жовтня 2022 року), що не було передбачено при складанні прогнозу у 

минулому році. 

Зміни окремих показників у 2022 році спричинили відповідні зміни у 

прогнозних показниках на 2023-2024 роки. 

Прогноз Великолучківського сільського бюджету складений з врахуванням 

ґендерного аспекту у відповідних галузях з огляду на необхідність забезпечення 

ґендерних інтересів отримувачів послуг, які надають бюджетні установи, що 

фінансуються з обласного бюджету.  

 

ІV. Показники доходів бюджету.  

Середньострокове бюджетне прогнозування показників дохідної частини 

(без урахування міжбюджетних трансфертів) Великолучківського сільського 

бюджету на 2022-2024 роки здійснено на основі окремих прогнозних показників 



економічного і соціального розвитку територіальної громади на 2022-2024 роки, 

із застосуванням норм Бюджетного та Податкового кодексів України, а також на 

підставі  аналізу виконання бюджету у попередніх і поточному бюджетних 

періодах. 
 

Загальний обсяг прогнозних показників дохідної частини 

Великолучківського сільського бюджету (з урахуванням міжбюджетних 

трансфертів) складає: 

- на 2022 рік  -   156 801 503 грн.; 

- на 2023 рік  -   171 858 146грн; 

- на 2024 рік   -   184 261 801 грн. 

Трансферти з державного бюджету визначені на підставі показників, 

доведених Міністерством фінансів України листом від 09.06.2021 р. № 051110-

14-6/18181 „Про прогноз місцевих бюджетів на 2022-2024 роки”: 

- на 2022 рік – 109 153 000 грн; 

- на 2023 рік -  122 473 500 грн; 

- на 2024 рік -   135 407 900 грн. 

Трансферти з інших місцевих бюджетів (з обласного бюджету) 

- на 2022 рік – 877 500 грн; 

- на 2023 рік – 877 500 грн; 

- на 2024 рік – 877 500 грн. 

Обсяг доходів загального фонду (без урахування міжбюджетних  

трансфертів) прогнозується в сумі: 

- на 2022 рік -     43 451 887 грн; 

- на 2023 рік -     44 989 055 грн; 

- на 2024 рік -     44 271 706 грн. 
   

Найбільшу питому вагу у  доходах загального фонду бюджету займатиме 

податок та збір на доходи фізичних осіб. 
 

Доходи загального фонду (без урахування трансфертів) 

Період 2022 рік 2023 рік 2024 рік  

Загальний фонд, у т.ч. 43 451 887 44 989 055 44 271 706 

податок та збір на 

доходи фізичних осіб, грн 

27 177 458  30 003 900 30 003 900 

Питома вага, у % 62,5 66,7 67,8 

 

Розрахунок податку та збору на доходи фізичних осіб на 2022-2024 роки 

здійснено на підставі очікуваних надходжень податку за 2021 рік з врахуванням 

росту фонду оплати праці найманих працівників у 2022-2024 роках. 

Основним чинником, який сприятиме збільшенню надходжень податку на 

доходи фізичних осіб, є ріст фонду оплати праці у зв’язку із встановленням  

мінімальної заробітної плати (з 1 січня 2022 року – 6 500 грн, з 1 жовтня 2022 

року – 6 700 грн, з 1 січня 2023 року –   7 176 грн, з 1 січня 2024 року – 7 665 грн)  

та зростанням середньомісячної заробітної плати працівників.  



Згідно із статтею 64 Бюджетного кодексу України вказаний податок 

зараховуються до сільського бюджету у розмірі 60 відс. від загального обсягу 

надходжень, що справляється на території Великолучківської територіальної 

громади.  

 Рентна плата за використання природних ресурсів визначена на підставі 

розрахунків Головного управління ДПС у Закарпатській області та виходячи із 

очікуваних надходжень поточного бюджетного року. 

Плата за надання адміністративних послуг розрахована на підставі  

даних Головного управління ДПС у Закарпатській області . 

Орендна плата за користування цілісним майновим комплексом та 

іншим майном, що перебуває в комунальній власності, спрогнозована на 

підставі розрахунків відповідно до укладених договорів оренди майна із 

суб’єктами господарювання. 

Прогнозні показники спеціального фонду Великолучківського сільського 

бюджету (без врахування міжбюджетних трансфертів)  визначено в сумі:  

- на 2022 рік  -    3 319 116 грн; 

- на 2023 рік  -     3 518 091 грн; 

- на 2024 рік  -    3 704 695 грн.  
 

Доходи спеціального фонду бюджету  -  власні надходження бюджетних 

установ. Їх обсяг визначено відповідно до прогнозних показників головних 

розпорядників бюджетних коштів сільського бюджету. 

 

 

Доходи спеціального фонду (без урахування трансфертів) 

                                                                                                     грн               

Період 2022 рік 2023 рік 2024 рік  

Спеціальний фонд, у т.ч. 3 319 116 

 

3 518 091 3 704 695 

власні надходження 

бюджетних установ 

3 319 116 3 518 091 3 704 695 

Питома вага, у % 100 100 100 

 

Інформація щодо доходів Великолучківського сільського бюджету наведена 

у додатку 2. 

V. Показники фінансування бюджету, показники місцевого боргу, 

гарантованого Автономною Республікою Крим, обласною радою, чи 

територіальною громадою міста боргу та надання місцевих гарантій  

 



У додатку 3 „Показники фінансування Великолучківського сільського 

бюджету ” зазначено кошти, які планується передати із загального фонду до 

бюджету розвитку спеціального фонду: 

на 2022 рік –   0 грн; 

на 2023 рік -   0 грн; 

на 2024 рік -   0 гривень. 

 

Показники, визначені додатками 4 і 5 Типової форми прогнозу місцевого 

бюджету  не плануються в обласному бюджеті на 2022-2024 роки, тому 

відповідні додатки не заповнювалися. 

 

 

VІ. Показники видатків бюджету та надання кредитів з бюджету 

Основними завданнями бюджетної політики на 2022-2024 роки є 

забезпечення стабільності, стійкості, збалансованості обласного бюджету, 

забезпечення ефективного використання бюджетних кошів в умовах обмеженого 

фінансового ресурсу. 

Фінансування видатків Великолучківського сільського бюджету та цільових 

програм на 2022-2024 роки здійснюватиметься у межах жорсткої економії 

бюджетних коштів, забезпечення фінансування першочергових видатків на 

основі їх пріоритетності та оцінки очікуваних результатів виконання відповідних 

програм. 

При розрахунку граничного обсягу видатків для головних розпорядників 

коштів Великолучківського сільського бюджету враховано положення 

Бюджетного кодексу України зі змінами, рекомендації Міністерства фінансів 

України щодо формування місцевих бюджетів (листи від 08.04.2021 № 04110-08-

7/11417 та від 09.06.2021 № 05110-14-6/18181).  
Прогноз Великолучківського сільского бюджету складено відповідно до 

прогнозних і програмних документів економічного і соціального розвитку 

країни й області, регіональних та державних цільових програм, з врахуванням: 

розміру мінімальної заробітної: 

- у 2022 році -  6500 гривень з 1 січня  та 6700 гривень з 1 жовтня; 

- у 2023 році – 7176 гривень з 1 січня; 

- у 2024 році – 7665 гривень з 1 січня. 
 

розміру посадового окладу працівника І тарифного розряду ЄТС: 
- у 2022 році -  2893 гривні з 1 січня  та 2982 гривні з 1 жовтня; 

- у 2023 році – 3193 гривні з 1 січня; 

- у 2024 році – 3411 гривень з 1 січня.  
 

індексу споживчих цін (грудень до грудня попереднього року): 

- у 2022 році -  106,2 відс.; 

- у 2023 році – 105,3 відс.; 

- у 2024 році – 105,0 відс. 

Загальний обсяг видатків Великолучківського сільського бюджету  

прогнозується: 

- на 2022 рік – 156 801 503 грн (в т. ч. загальний фонд – 153 482 387 грн, 

спеціальний фонд – 3 319 116 грн); 



- на 2023 рік – 171 858 146 грн (в т.ч. загальний фонд -  168340055 грн, 

спеціальний фонд -3 518 091 грн); 
- на 2024 рік – 184 261 801 грн (в т.ч. загальний фонд – 180 557 106 грн, 

спеціальний фонд – 3 704 695 грн).  
 

Трансфертів з державного бюджету планується отримати у  обсязі: 

- на 2022 рік – 109 153 000 грн; 

- на 2023 рік – 122 473 500 грн; 

- на 2024 рік – 135 407 900 грн. 
 

             Трансфертів з обласного бюджету планується отримати у обсязі: 

- на 2022 рік – 877 500 грн; 

- на 2023 рік – 877 500 грн; 

- на 2024 рік – 877 500 грн. 

 Зведені показники за Типовою програмною класифікацією видатків та 

кредитування місцевого бюджету наведені у додатку 7.  

 Для головних розпорядників коштів у прогнозі Великолучківського 

сільського бюджету на 2022-2024 роки передбачаються наступні показники 

(додаток 6).  

 

Великолучківська сільська рада 

 

Граничні показники видатків сільського бюджету та надання кредитів з 

сільського бюджету головному розпоряднику коштів сільського бюджету – 

Великолучківській сільській  раді: 

  на 2022 рік у сумі 14 433 100 грн, у тому числі загального фонду –  

14 433 100 грн, спеціального фонду – 0 грн. 

           на 2023 рік у сумі 15 570 000 грн, у тому числі загального фонду – 

 15 570 00 грн, спеціального фонду – 0 грн. 

 на 2024 рік у сумі 16 500 700 грн, у тому числі загального фонду – 

 16 500 700 грн, спеціального фонду 0 грн 

 Крім забезпечення основної діяльності Великолучківської сільської ради, 

для цього головного розпорядника передбачаються кошти на реалізацію 

сільських програм, основними цілями яких є: 

- створення належних умов для реалізації функцій і повноважень посадових 

осіб місцевого самоврядування; 

- створення та забезпечення потреб і обсягів підвищення кваліфікації 

посадових осіб місцевого самоврядування ; 

- - інформування населення про основні напрями реалізації та стан 

впровадження реформ в Україні, зміцнення інформаційної безпеки, висвітлення 

діяльності сільської ради, удосконалення механізмів взаємодії з місцевими ЗМІ, 

поширення іншої інформації, що спрямована на досягнення суспільно корисних 

цілей, проведення засідань за круглим столом.  

- забезпечення функціонування закладів охорони здоров’я та збереження 

енергоресурсів; 

- надання соціальних послуг, в тому числі надання реабілітаційних послуг дітям 

з інвалідністю та особам з інвалідністю; 



- забезпечення державних гарантій соціального захисту громадян, які 

постраждали внаслідок Чорнобильської катастрофи, учасників бойових дій,  осіб 

з інвалідністю в тому числі які постраждали внаслідок війни;   

- підтримка соціально-незахищених категорій громадян та громадських 

об’єднань; 

- надання соціальної підтримки дітям, молоді та різним категоріям сімей, які 

перебувають у складних життєвих обставинах і потребують допомоги; 

  - захист  прав дітей шляхом розвитку сімейних та інших форм виховання дітей, 

наближених до сімейних. 

 

Відділ освіти, молоді та спорту,культури та туризму Великолучківської 

сільської ради 

 

Граничні показники видатків сільського бюджету та надання кредитів з 

сільського бюджету головному розпоряднику коштів сільського бюджету – 

відділ освіти, молоді та спорту, культури та туризму Великолучківської 

сільської ради : 

на 2022 рік у сумі 141 504 970 грн, у тому числі загального фонду –  

138 185 854 грн, спеціального фонду – 3 319 116 грн, у тому числі за рахунок  

власних надходжень бюджетних установ – 3 319 116 грн; 

на 2023 рік у сумі 155 343 452 грн, у тому числі загального фонду – 

151 825 361 грн, спеціального фонду 3 518 091 грн, у тому числі за рахунок 

власних надходжень бюджетних установ – 3 518 091 грн; 

на 2024 рік у сумі 166 752 671 грн, у тому числі загального фонду –  

163 047 976 грн, спеціального фонду – 3 704 695 грн, у тому числі за рахунок 

коштів власних надходжень бюджетних установ – 3 704 695 гривень. 

Основними цілями державної політики департаменту освіти і науки, молоді 

та спорту облдержадміністрації є: 

- підвищення доступності якісної освіти, що відповідає вимогам 

інноваційного розвитку економіки, сучасним потребам суспільства і кожного 

громадянина; 

- виявлення та розвиток здібностей й обдарувань особистості, досягнення 

результатів у навчанні, прогресу в розвитку, зокрема, формування і застосування 

відповідних компетентностей, визначених державними стандартами, підтримка 

дітей з особливими освітніми потребами у здобутті освіти; 

- розвиток здібностей дітей та молоді у сфері освіти, науки, культури, 

фізичної культури і спорту, технічної та іншої творчості, здобуття ними 

первинних професійних знань, вмінь і навичок, необхідних для їх соціалізації, 

подальшої самореалізації та/або професійної діяльності; 

- підготовка кваліфікованих робітників для задоволення потреб ринку праці, 

реалізація принципу навчання впродовж усього життя, професійна 

самореалізація особи з урахуванням ґендерної рівності та інклюзивного 

навчання; 

- розвиток дитячо-юнацького спорту, спорту вищих досягнень та 

формування позитивного іміджу регіону на Всеукраїнському рівні; 

- здійснення фізкультурно-спортивної та реабілітаційної роботи серед осіб з 

інвалідністю; 



- організація фізкультурно-оздоровчої діяльності, проведення масових 

фізкультурно-оздоровчих і спортивних заходів; 

- створення можливостей для самореалізації та розвитку потенціалу молоді, 

її участі та інтеграції в суспільне життя. 
 

- створення умов для творчого розвитку особистості, підвищення 

культурного рівня, естетичного виховання громадян; 

- забезпечення збереження та популяризації духовного надбання нації 

забезпечення виставковою діяльністю; 

- забезпечення прав громадян на бібліотечне обслуговування; 

- збереження, розвиток та популяризація народної творчості, аматорського 

мистецтва, культурного дозвілля; 

- захист і збереження культурної спадщини як основи національної 

культури, турбота про розвиток культури, організаційно-просвітницька 

діяльність, науково-просвітницька діяльність національно-культурних 

товариств; 

- сприяння доступності фахової вищої та передвищої освіти та сталому 

розвитку суспільства шляхом підготовки конкурентноспроможного людського 

капіталу у галузі культури. 

 

Фінансовий відділ Великолучківської сільської ради  

Головному розпоряднику коштів сільського бюджету – фінансовому відділу 

передбачено по загальному фонду: 

на 2022 рік – 863 433 грн; 

на 2023 рік – 944 694 грн; 

на 2024 рік – 1008 430 грн. 

VIІ. Взаємовідносини бюджету з іншими бюджетами  

 

З держаного бюджету до Великолучківського сільського бюджету 

очікується отримати трансферти: 

- на 2022 рік – 109 153 000 грн, в тому числі: 

базова дотація – 34 524 800 грн;  

освітня субвенція з державного бюджету – 74 628 200 грн . 

З обласного бюджету до Великолучківського сільського бюджету очікується  

отримати трансферти : 

    -на 2022 рік – 877 500грн. , в тому числі: 

   Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 877 500грн. 

- на 2023 рік – 122 473 560 грн, у тому числі: 

базова дотація – 40 737 100 грн; 

освітня субвенція з державного бюджету 81 736 100 грн . 

З обласного бюджету до Великолучківського сільського бюджету очікується  

отримати трансферти : 

    -на 2023 рік – 877 500грн. , в тому числі: 

   Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 877 500грн. 

 на 2024 рік – 135 407 900 грн. 

базова дотація – 48 094 100 грн; 

освітня субвенція з державного бюджету 87 313 800 грн . 



З обласного бюджету до Великолучківського сільського бюджету очікується  

отримати трансферти : 

    -на 2023 рік – 877 500грн. , в тому числі: 

   Дотація з місцевого бюджету на здійснення переданих з державного бюджету 

видатків з утримання закладів освіти та охорони здоров’я – 877 500грн. 

 

IX. Інші положення та показники прогнозу бюджету 

 

Показники, визначені додатками 4, 5, 8, 9,10,12 Типової форми прогнозу 

місцевого бюджету не плануються в сільському бюджеті на 2022-2024 роки, 

тому відповідні додатки не заповнювалися. 

 

 

Додатки №№ 1-12 на ___ аркушах. 

 

  

  

 



    

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Одинадцята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
 

01.09.2021           с.Великі Лучки                   № 893 

 

 

Про реорганізацію Великолучківської  дитячої школи мистецтв та  

Ракошинської дитячої школи мистецтв шляхом злиття та створення   

Великолучківської мистецької школи Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області  

 

З метою приведення рішення восьмої позачергової сесії восьмого скликання 

від 15.06.2021 року №582 «Про реорганізацію Великолучківської  дитячої школи 

мистецтв та  Ракошинської дитячої школи мистецтв шляхом злиття та створення 

комунального закладу Великолучківська мистецька школа Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області»  у відповідність до 

вимог частини 1 статті 105 Цивільного кодексу України та створення оптимальної 

мистецької освітньої мережі, необхідних умов для надання учням якісної освіти, 

забезпечення доступності та якості мистецької освіти, ефективного використання 

матеріально-технічних, кадрових, фінансових ресурсів та раціонального 

використання бюджетних коштів, відповідно до статей 56, 57, 59 та 78 

Господарського кодексу України, ст. 89 Бюджетного кодексу України, статей 87, 

88, 104-107 та статтей 110-112 Цивільного кодексу України, Закону України «Про 

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

освіту», Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні заклади, 

затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України від 09.08.2018 

№686, наказу Міністерства культури України від 13.03.2019 № 192 «Про 

затвердження примірних штатних нормативів мистецьких шкіл», та керуючись 

пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Протоколом засідання робочої групи з проведення 

оптимізації Ракошинської  та Великолучківської дитячих шкіл  мистецтв 

 Великолучківської сільської ради №1 від 04.06.2021року,  Великолучківська 

сільська рада вирішила:  

1. Реорганізувати Великолучківську дитячу школу мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області  

(код ЄДРПОУ - 05464537) та  Ракошинську дитячу школу мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області  

 (код ЄДРПОУ- 00436878) шляхом злиття та створити Великолучківську  



мистецьку школу Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області (місце знаходження: 89625, Закарпатська  область, с.Великі 

Лучки, вулиця Мукачівська, будинок 96). 

2. В результаті реорганізації (шляхом злиття) припинити юридичні особи: 

 Великолучківську дитячу школу мистецтв Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області  (код ЄДРПОУ - 05464537); 

 Ракошинську дитячу школу мистецтв Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області  (код ЄДРПОУ- 00436878) , 

з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи. 

3. Створити комісію з реорганізації Великолучківської дитячої школи 

мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв шляхом злиття у складі 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

4. Місцем роботи комісії з реорганізації визначити приміщення за 

адресою: 89625 Закарпатська область, село Великі Лучки, вулиця Гагаріна, 

будинок 37. 

5. Покласти на комісію з реорганізації Великолучківської дитячої школи 

мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв шляхом злиття  

повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних засобів, 

нематеріальних активів їх фактичної наявності та документального 

підтвердження в терміни передбачені чинним законодавством. 

6. Встановити, що вимоги кредиторів Великолучківської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області та Ракошинської дитячої школи мистецтв Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області приймаються протягом двох 

місяців з дати публікації повідомлення рішення щодо припинення юридичної 

особи та внесення запису про припинення Великолучківської дитячої школи 

мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв до Єдиного державного 

реєстру юридичних осіб, фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

7. Встановити, що Великолучківська мистецька  школа Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області є правонаступником 

майнових прав та обов’язків Великолучківської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області та Ракошинської дитячої школи мистецтв Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області. 

8. Начальнику відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради (Рубіш М.А.) провести  реорганізацію 

Великолучківської дитячої школи мистецтв Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області  та Ракошинської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області шляхом їх злиття у відповідності до чинного законодавства України. 

9.  Голові комісії з  реорганізації  Великолучківської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області та Ракошинської дитячої школи мистецтв Великолучківської сільської 



ради Мукачівського району Закарпатської області шляхом злиття (Зозуля І.І.): 

9.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної особи  

в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

9.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів,          

пов’язаних з реорганізацією юридичної особи відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

9.3. Провести інвентаризацію майна Великолучківської дитячої школи 

мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв. 

9.4. Здійснити усі розрахунки за зобов’язаннями Великолучківської дитячої 

школи мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв. 

9.5. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження до   

Великолучківської сільської ради після закінчення строку пред’явлення вимог 

кредиторами до Великолучківської дитячої школи мистецтв  та Ракошинської 

дитячої школи мистецтв. 

9.6. Надати державному реєстратору усі документи, передбачені Законом         

України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб -          

підприємців та громадських формувань», для проведення державної         

реєстрації шляхом злиття Великолучківської дитячої школи мистецтв  

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області та 

Ракошинської дитячої школи мистецтв Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області  у Великолучківську  мистецьку 

школу Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області.  

10.  Встановити, що дане рішення набуває законної сили з моменту його 

оприлюднення. 

11. Доручити керуючому справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради Логойда Т.І.  оприлюднити дане рішення в 

термін не пізніше 02 вересня 2021 року. 

12. Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

сільського голови (Зозуля І.І.) та постійну  комісію  з питань освіти, культури, 

молоді, фізкультури і спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони 

материнства, дитинства, опіки та національних меншин ( Товт М.О). 

 

 

Сільський голова                                                           В.Коштура 



                                                                                 Додаток  

рішення  одинадцятої 

позачергової сесії восьмого 

скликання  

01.09.2021 №893 
  

  

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Великолучківської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області та Ракошинської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області шляхом злиття 

 

Голова комісії: 

Зозуля          

Іван Іванович 

заступник сільського голови з питань діяльності 

виконавчих                              органів сільської 

ради Великолучквської сільської ради 

  

Заступник голови комісії: 

Рубіш 

Марина Андріївна 

начальник відділу освіти молоді та спорту,  

культури, туризму Великолучквської сільської 

ради 

 

Секретар комісії: 

Пацан  

Олена Іванівна 

головний спеціаліст по культурі і туризму 

відділу освіти, молоді та спорту,  культури, 

туризму Великолучківської                                 

сільської ради  

 

Члени комісії: 

Волошин 

Тетяна Василівна 

директор Великолучківської дитячої школи 

мистецтв (за згодою) 

Волошин 

Любов Ярославівна 

консультант з правових питань 

Великолучківської сільської ради 

Панько      

Марія   Василівна 

в.о. головного бухгалтера відділу освіти, молоді 

та спорту,  культури, Великолучківської 

сільської ради 

Сирохман  

Діана Ярославівна      

староста сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, 

Кінлодь, Червеньово  Великолучківської 

сільської територіальної громади   



Товт 

Маргарита Олексіївна 

сільський депутат Великолучківської сільської 

ради (за згодою) 

Шкоба   

Людмила Василівна  

директор Ракошинської дитячої школи мистецтв 

(за згодою) 

Шкоба 

Сергій Андрійович 

староста сіл Кальник, Кузьмино, Медведівці, 

Руська Кучава, Шкуратівці Великолучківської 

сільської територіальної громади   

Янкулич 

Василь Васильович 

староста сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, 

Кайданово, Руське, Чопівці  Великолучківської 

сільської територіальної громади 

  

 

 

 

Секретар ради                                                                       О.Строїн 



    

                                                                                                   

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Одинадцята позачергова  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

01.09.2021 с.Великі Лучки   №894 

 

Про забезпечення перехідного періоду на час виконання рішення 

позачергової одинадцятої сесії восьмого скликання «Про реорганізацію 

Великолучківської  дитячої школи мистецтв та Ракошинської дитячої 

школи мистецтв шляхом злиття та створення Великолучківської 

мистецької школи Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області» 

  

 

               Керуючись   статтями 26, 54 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  відповідно до  наказу Міністерства культури 

України  від 13.03.2019  № 192  «Про затвердження Примірних штатних 

нормативів мистецьких шкіл»,  Закону України «Про освіту», Закону України 

«Про культуру», з метою приведення у відповідність до прийнятого рішення 

позачергової одинадцятої сесії восьмого скликання «Про реорганізацію 

Великолучківської  дитячої школи мистецтв та Ракошинської дитячої школи 

мистецтв шляхом злиття та створення Великолучківської мистецької школи 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області», всіх раніше прийнятих Великолучківською сільською радою 

нормативно-правових актів,  щодо реорганізації Великолучківської та 

Ракошинської дитячих шкіл мистецтв, сільська рада вирішила: 
              

1. Визначити перехідний період реорганізації Великолучківської  

дитячої школи мистецтв та  Ракошинської дитячої школи мистецтв з 02 вересня 

2021 року до моменту реєстрації новоствореної юридичної особи 

Великолучківської  мистецької школи Великолучківської сільської  ради 

Мукачівського району  Закарпатської області. 

2. На період визначений пунктом 1 даного рішення затвердити 

структуру та штатну чисельність  Великолучківської  дитячої школи мистецтв 

та  Ракошинської дитячої школи мистецтв, згідно додатку (додається). 

3. Рішення десятої сесії восьмого скликання від 03.08.2021 №716 «Про 

затвердження структури та штатної чисельності комунального закладу  

Великолучківської мистецької школи Великолучківської сільської ради» 

доповнити пунктом 4 наступного змісту: 

«4. Ввести структуру та штатну чисельність комунального закладу 

Великолучківської  мистецької школи Великолучківської сільської ради  в дію 

після  реєстрації новоствореної юридичної особи Великолучківської мистецької 

школи Великолучківської  сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області».  



4. Рішення десятої сесії восьмого скликання від 03.08.2021  №715 

«Про затвердження Статуту Великолучківської мистецької  школи 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області» 

доповнити пунктом 6 наступного змісту: 

«6. Затверджений Статут  Великолучківської мистецької  школи 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

ввести в дію після реєстрації новоствореної юридичної особи 

Великолучківської  мистецької школи Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області». 

          5. Рішення виконавчого комітету від 30.07.2021 №75 «Про погодження 

розміру плати та встановлення пільг за навчання у Великолучківській 

мистецькій школі Великолучківської сільської ради на 2021-2022 навчальний 

рік» та рішення виконавчого комітету від 30.07.2021 №77 «Про затвердження 

Положення про порядок зарахування дітей до  Великолучківської мистецької 

школи Великолучківської сільської ради» - скасувати у зв’язку з 

невідповідністю рішенню позачергової одинадцятої сесії восьмого скликання 

«Про реорганізацію Великолучківської  дитячої школи мистецтв 

та Ракошинської дитячої школи мистецтв шляхом злиття та створення   

Великолучківської мистецької школи Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області». 

6.  Встановити, що дане рішення набуває законної сили з моменту його 

оприлюднення. 

7. Доручити керуючому справами виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради Логойда Т.І.  оприлюднити дане рішення в 

термін не пізніше 02 вересня 2021 року. 

          8. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну комісію з 

питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного розвитку, 

інвестицій та міжнародного співробітництва (Мотильчак М.А.),  постійну 

комісію з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і спорту, охорони 

здоров’я та соціального захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та 

національних меншин (Товт М.О.) та начальника відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (Рубіш М.А.). 

 

 

 

Сільський голова                                                             В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                                                  



                                                                                 Додаток   

до рішення  одинадцятої 

позачергової сесії восьмого 

скликання  

01.09.2021 №894 
  

 

1. Структура та штатна чисельність Великолучківської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області   у кількості 26  штатних одиниць: 

1.1. Директор – 1  шт. од.  

1.2. Заступник директора – 1  шт. од. 

1.3. Викладач – 22 шт. од.: 

- викладач фортепіано – 7 шт. од.; 

- викладач музичної літератури, теорії – 3 шт. од.; 

- викладач духових інструментів – 1 шт. од.; 

- викладач образотворчого мистецтва – 2 шт. од.; 

- викладач скрипки, віолончелі – 1 шт. од.; 

- викладач баяну, акордеону – 2 шт. од.; 

- викладач-концертмейстер – 1 шт. од.; 

- викладач хорового класу – 1 шт. од.; 

- викладач хореографії – 1 шт. од.; 

- викладач гітари – 2 шт. од.; 

- викладач вокалу – 1 шт. од.; 

- викладач театрального мистецтва – 1 шт. од. 

1.4. Прибиральниця – 1 шт. од. 

1.5. Опалювач – 1 шт. од. 

 

 

2. Структура та штатна чисельність Ракошинської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області   

у кількості 24 штатних одиниць: 

1.1. Директор – 1  шт. од.  

1.2. Заступник директора – 1  шт. од. 

1.3. Викладач – 20 шт. од.: 

- викладач фортепіано – 4 шт. од.; 

- викладач музичної літератури, теорії – 2 шт. од.; 

- викладач духових інструментів – 1 шт. од.; 

- викладач образотворчого мистецтва – 3 шт. од.; 

- викладач скрипки, віолончелі – 2 шт. од.; 

- викладач баяну, акордеону – 3 шт. од.; 

- викладач-концертмейстер – 1 шт. од.; 

- викладач хореографії – 1 шт. од.; 

- викладач гітари – 2 шт. од.; 

- викладач вокалу – 1 шт. од.; 

1.4. Прибиральниця – 1 шт. од. 

1.5. Опалювач – 1 шт. од. 

 

Секретар ради                                                                        О.Строїн 
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