
 

                                                                                                                                         

 

 
 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Друге пленарне засідання дванадцятої сесії  восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

08.10.2021 с.Великі Лучки   №1131 
 

 

Про    дострокове припинення повноважень старости сіл Зняцьово, Вінково, 

Драгиня, Кінлодь, Червеньово Великолучківської  

сільської територіальної громади 

 

 

Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 
Україні», частиною 1 статті 41 КзПП, Великолучківська сільська рада 

ВИРІШИЛА: 

1. Достроково припинити повноваження старости сіл Зняцьово, 

Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово Великолучківської сільської 
територіальної громади Сирохман Діани Василівни. 

2. Звільнити старосту сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, 

Червеньово Великолучківської сільської територіальної громади Сирохман 
Діану Василівну у зв’язку з достроковим припиненням повноважень за ч.1 ст. 41 

КзПП з дня прийняття рішення. 

3. Виключити Сирохман Д.В. зі складу виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради та внести зміни до рішення другого 
пленарного засідання сьомої сесії восьмого скликання Великолучківської 

сільської ради від 17.05.2021 №454 «Про затвердження виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради у новому складі». 
4. Сирохман Д.В. передати закріплені за нею матеріальні цінності та 

гербову печатку керуючому справами виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради Логойда Т.І. з оформленням відповідного акту. 

5. Відділу бухгалтерського обліку та звітності Великолучківської 
сільської ради (Фенчак Т.В.) провести повний розрахунок відповідно до норм 

чинного законодавства. 

6. Головному спеціалісту по веденню кадрової роботи та корупції 
Великолучківської сільської ради Морозовій О.М. видати трудову книжку 

Сирохман Д.В. та копію цього рішення під підпис. 

7. До моменту набуття повноважень старости сіл Зняцьово, Вінково, 

Драгиня, Кінлодь, Червеньово Великолучківської сільської територіальної 
громади  повноваження старости  сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, 

Червеньово тимчасово здійснює заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І., а в частині вчинення 



нотаріальних дій та державної реєстрації актів цивільного стану  повноваження 
здійснює керуюча справами виконавчого комітету Великолучківської сільської 

ради Логойда Т.І. 

8. Рішення набуває законної сили з моменту його прийняття та 

оприлюднення на офіційному сайті сільської ради. 
9. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

  

 

 

Сільський голова                                                                   Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

   

 


