
 

                                                                                                                                         

 

 

 

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 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                                                                                         

 

 

 

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   №1132 
 

 

Про Програму співфінансування реконструкції на відновлення будинку 

культури у с.Великі Лучки, згідно  проекту «Збереження культурної 

спадщини Мукачівщини, через створення молодіжного культурно-творчого 

центру «Резиденція молоді» та відновлення будинку культури у  

с.Великі Лучки      

 

 

          Керуючись пунктом 22 статей 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою ефективного та раціонального управління 

майном, що належить до комунальної власності територіальної громади, 

Великолучківська сільська рада ВИРІШИЛА: 

1.Затвердити Програму співфінансування реконструкції на відновлення 

будинку культури у с.Великі Лучки, згідно  проекту «Збереження культурної 

спадщини Мукачівщини, через створення молодіжного культурно-творчого 

центру «Резиденція молоді» та відновлення будинку культури у с.Великі Лучки  

(додається). 

2. Фінансування заходів  Програми  здійснювати  у межах  видатків, 

передбачених бюджетом Великолучківської  сільської ради на 2021 рік та інші 

джерела фінансування, не заборонені законодавством. 

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

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

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

 

 

 

Сільський голова                                         Василь КОШТУРА 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення другого пленарного 

засідання дванадцятої сесії 

Великолучківської сільської 

ради  восьмого  скликання 

08.10.2021 №1132 

 

 

 

Програма 

 співфінансування реконструкції на відновлення будинку культури у с.Великі 

Лучки, згідно  проекту «Збереження культурної спадщини Мукачівщини, 

через створення молодіжного культурно-творчого центру «Резиденція 

молоді» та відновлення будинку культури у  

с.Великі Лучки      

 

 

   1. Загальні положення Програми 

   Програма створена відповідно до пункту 22 статті 26 Закону України 

«Про місцеве самоврядування в Україні». Програмою передбачена реалізація 

заходів з реконструкції об’єкту комунального призначення за рахунок коштів 

сільського бюджету, коштів державного бюджету за наявності відповідних 

бюджетних призначень, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Реалізація проекту спрямована на створення належних умов для проведення 

культурно-видовищних заходів і має соціальну спрямованість. Реалізація 

проекту являє собою відновлення функціонування колишнього сільського 

будинку культури в с.Великі Лучки згідно договору №КМРР-010-ККІ2021-1/3, 

укладеного  між Асоціацією органів місцевого самоврядування «Єврорегіон 

Карпати – Україна», Великолучківською сільською радою та Закарпатським 

фондом підтримки підприємництва «ТЕС Фонд», де Великолучківська сільська 

рада виступає як місцевий партнер. 

      

              2. Мета і завдання Програми 

              Метою проекту є співфінансування для реалізації проекту №КМРР-010-

ККІ2021-1/3 «Збереження культурної спадщини Мукачівщини через створення 

молодіжного культурно-творчого центру «Резиденція молоді» та відновлення 

будинку культури у с.Великі Лучки, в рамках Програми підтримки ініціатив 

місцевих карпатських громад, яка реалізується Асоціацією «Єврорегіон 

Карпати – Україна» Міністерством розвитку громад і територій України, 

Львівською, Закарпатською, Івано-Франківською, Чернівецькою обласними 

державними адміністраціями  в рамках проекту «Карпатська мережа 

регіонального розвитку».  

             Основним завданням Програми є виділення коштів для 

співфінансування для реалізації проекту №КМРР-010-ККІ2021-1/3 «Збереження 

культурної спадщини Мукачівщини через створення молодіжного культурно-

творчого центру «Резиденція молоді» та відновлення будинку культури у 

с.Великі Лучки. 

3. Фінансове забезпечення Програми 



           Фінансування (співфінансування) цієї Програми буде здійснюватися в 

межах бюджетних призначень бюджету Великолучківської сільської ради на 

2021 рік. Загальний обсяг видатків по Програмі становить 100 000,00 грн. 

           Протягом року обсяг фінансування програми за рахунок надходжень 

бюджету Великолучківської сільської ради може змінюватися відповідно до 

рішень сільської ради про внесення змін до бюджету Великолучківської 

сільської ради. 

 

            4. Контроль за реалізацією Програми 

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює перший 

заступник сільського голови та постійна комісія з питань планування, фінансів, 

бюджету, соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва (Мотильчак М.А.). 

  
  

 

 

 

 

  

 

 

 

 

 

 

   

 



  

 

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    №1133 

  

  07527000000  

(код бюджету) 

 

  Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, Великолучківська 

сільська рада вирішила:  

1. Збільшити обсяг доходів сільського бюджету на 2021 рік, згідно з 

додатком 1 до цього рішення. 

2. Затвердити зміни обсягів фінансування сільського бюджету на 2021 

рік згідно з додатків 2 до цього рішення. 

3.  Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 2021 

рік за головними розпорядниками коштів (в межах зміни обсягів доходів) згідно 

з додатком 3 до цього рішення.  

4.  Затвердити у новій редакції додаток 4 рішення сесії сільської ради від 

24 грудня 2020 року №71  „Про сільський бюджет на 2021 рік” „Розподіл 

видатків сільського бюджету на 2021 рік” згідно з додатком 3  до цього 

рішення.  

5. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік в сумі 100 000,00 грн. 

згідно з додатком 5 до цього рішення 

6.  Затвердити розподіл коштів  бюджету розвитку за об’єктами у 2021 

році згідно з додатком 6 до цього рішення.  

7.   Додатки 1- 6 є невід`ємною частиною даного рішення. 

8.   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                                                                  Василь КОШТУРА  

   

Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

24 грудня 2020 року №71 «Про сільський бюджет  на 2021 рік» 



 
 

 

 



 



 
 



 



 
 



 


	Р І Ш Е Н Н Я

