
  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №267  

 

Керуючись статею 45, частиною 2 статті 46, статею 49 Закону України 

“Про місцеве самоврядування в Україні”, частиною 2 статті 4, частиною 1 

статті  9 Закону України «Про статус депутатів місцевих рад», частиною 12 

статті 85 Закону України «Про місцеві вибори», розпорядження Кабінету 

Міністрів України від 13 травня 2020 року №572-р «Про затвердження 

перспективного плану формування  територій громад Закарпатської 

області», враховуючи постанову Великолучківської СТВК №44 від 

23.02.2021 та подані матеріали,   сільська  рада вирішила: 

1. Прийняти до відома факт початку повноваженнь депутата 

Великолучківської сільської ради VІІІ  скликання: 

 

     Гамович  Ірини Петрівни 

 

  2. Видати  депутату Великолучківської сільської ради VІІІ  скликання 

посвідчення депутата Великолучківської сільської ради. 

 

 

 

               Сільський голова                                                                    В.Коштура  
  

Про початок повноважень депутата 

Великолучківської сільської ради    

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.03.2021               с.В.Лучки                                       №268 

 

Про Програму виготовлення проектно-кошторисної документації  

«Реконструкція території біля сільського будинку культури                       

с.Ракошино по вул.Перемоги,19 Мукачівського району  

Закарпатської області» 

 

            Керуючись пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України», з метою виготовлення проектно-

кошторисної документації  «Реконструкція території біля сільського 

будинку культури с.Ракошино по вул.Перемоги,19 Мукачівського району 

Закарпатської області», сільська рада вирішила: 

           1.Затвердити  Програму  виготовлення проектно-кошторисної 

документації  «Реконструкція території біля сільського будинку культури 

с.Ракошино по вул. Перемоги,19 Мукачівського району Закарпатської 

області» (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                                                                     В.Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРОГРАМА 

виготовлення проектно-кошторисної документації  «Реконструкція 

території біля сільського будинку культури с.Ракошино по                    

вул.Перемоги,19 Мукачівського району Закарпатської області» 

 

1. Загальні положення Програми 

Програма створена для реалізації заходів з реконструкції (розробка 

проекту) об’єкту комунального призначення за рахунок коштів сільського 

бюджету, коштів державного бюджету за наявності відповідних бюджетних 

призначень, а також інших джерел, не заборонених законодавством. 

Основними завданнями Програми є, реконструкція (розробка проекту) 

об'єктів територіальної громади, що дозволить поступово наблизити 

розв’язання гострих соціальних та екологічних питань, підвищити рівень 

життєзабезпечення населення, конкурентоспроможність та інвестиційну 

привабливість громади. Програму розроблено з урахуванням реального 

стану комунального господарства. 

У зв’язку з обмеженістю фінансових ресурсів, місцева влада не в змозі 

у повній мірі забезпечити вирішення основних проблем життєзабезпечення, 

тому соціальна сфера потребує підтримки з боку держави та інших джерел. 

2. Мета Програми 

Програма створена з метою виготовлення проектно-коштрисної 

документації для  реконструкції території об’єкту комунальної власності 

громади Великолучківської сільської ради, а саме:  

- виготовлення проектно-кошторисної документації  «Реконструкція 

території біля сільського будинку культури с.Ракошино по   

вул.Перемоги,19 Мукачівського району Закарпатської області»; 

- експертиза проектно-кошторисної документації;  

- реконструкція об’єктів соціально-культурного призначення, 

реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 

шляхом реконструкції об’єктів для створення належних умов праці та 

виконання інвестиційних проектів. 

 

3. Завдання Програми 

Основними завданнями Програми є:  

- виготовлення проектно-кошторисної документації  «Реконструкція 

території біля сільського будинку культури с.Ракошино по   

вул.Перемоги,19 Мукачівського району Закарпатської області»; 

- експертиза проектно-кошторисної документації;  

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  шостої сесії  

восьмого скликання 

12.03.2021  №268 



- реконструкція об’єктів соціально-культурного призначення, 

реалізація інших заходів щодо соціально-економічного розвитку територій 

шляхом реконструкції об’єктів для створення належних умов праці та 

виконання інвестиційних проектів. 

 

4. Фінансове забезпечення Програми 

        Фінансування цієї програми буде здійснюватися в межах бюджетних 

призначень бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік. 

Загальний обсяг видатків по Програмі становить 150 000,00 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. 

6. Контроль за реалізацією Програми 

 Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює 

заступник сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради 

Зозуля І.І. 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 

 Шоста сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

 12.03.2021                          с.В.Лучки                                       №269 

Про Програму капітального ремонту ливневих 

каналізацій Великолучківської сільської ради на 2021 рік 

 

           Керуючись  пунктом  22 частини 1 статті 26 Закону України “Про 

місцеве самоврядування в України», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  Програму капітального ремонту ливневих 

каналізацій Великолучківської сільської ради на 2021 рік (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                                                           В.Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

                                                          

ПРОГРАМА 

капітального ремонту ливневих каналізацій Великолучківської 

сільської ради на 2021 рік 

 

                                   1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

           Програма капітального ремонту ливневих каналізацій 

Великолучківської сільської ради на 2021р (далі - Програма) розроблена з 

метою реалізації на території громади державної політики, власних 

повноважень виконавчих органів сільської ради в сфері щодо утримання 

ливневих каналізацій, створення умов на утримання, відновлення і захисту 

сприятливого для життєдіяльності населення середовища та забезпечення 

населення якісними послугами. Програма розроблена з урахуванням 

пріоритетів і завдань Стратегії розвитку Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2021 та визначає основні цілі і заходи розвитку 

та утримання ливневих каналізацій. 

                                      2. МЕТА ПРОГРАМИ 

Основна мета Програми – забезпечення безперебійного та належного 

функціонування водовідвідних мереж, своєчасного виготовлення 

документів дозвільного характеру, а саме: 

- Проектно кошторисної документації по капітальному ремонту 

ливневих каналізацій  по вул.Мукачівська, вул.Гагаріна в с.Великі Лучки; 

- експертизи проектно-кошторисної документації.; 

- геолого - гідрологічне і санітарно - геологічне обстеження 

району робіт із обробкою і систематизацією архівних та фондових 

матеріалів; 

3. ОБСЯГ ТА ДЖЕРЕЛА ФІНАНСУВАННЯ ПРОГРАМИ, 

   Фінансування цієї Програми буде здійснюватися в межах 

бюджетних призначень бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 

рік. Загальний обсяг видатків по програмі становить 49998,00 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. ЗАВДАННЯ ПРОГРАМИ 

  Завдання Програми – забезпечення безперебійного та належного 

функціонування водовідвідних мереж, своєчасного виготовлення 

документів дозвільного характеру, а саме: 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  шостої сесії  

восьмого скликання 

12.03.2021  №269 



- проектно-кошторисну документацію по капітальному ремонту 

ливневих каналізацій  по вул. Мукачівська, вул. Гагаріна в с.Великі Лучки; 

- експертизи проектно-кошторисної документації; 

- геолого - гідрологічне і санітарно - геологічне обстеження 

району робіт із обробкою і систематизацією архівних та фондових 

матеріалів; 

5. КОНТРОЛЬ ТА РЕАЛІЗАЦІЯ ПРОГРАМИ 

Безпосередній контроль за реалізацією програми здійснює заступник 

сільського голови з питань діяльності виконавчих органів ради Зозуля І.І. 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 

 Шоста сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 
12.03.2021 с.В.Лучки  №270 

  

  07527000000  

(код бюджету) 

 

  Керуючись статтею 26 „Про місцеве самоврядування в Україні”, 

статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, передавального акту 

фінансового управління Мукачівської райдержадміністрації від 

05.02.2021р., сільська рада вирішила:  

1.  Затвердити зміни обсягів фінансування сільського бюджету на 

2021 рік згідно з додатків 1.1, 1.2, 1.3 до цього рішення. 

2.  Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 

2021 рік за головними розпорядниками коштів (спрямування вільного 

залишку коштів, що утворився на початок бюджетного періоду,(у тому 

числі частина залишку субвенцій з державного бюджету) згідно з додатком 

2 до цього рішення.  

3.  Затвердити у новій редакції додаток 3 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.  

4.  Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік в сумі 199 998,00 грн. 

згідно з додатком 4  до цього рішення  

5.  Затвердити розподіл коштів  бюджету розвитку за об’єктами у 

2021 році згідно з додатком 5 до цього рішення. 

6.  Надати право сільському голові за погодженням із постійною 

комісією сільської ради з питань бюджету у період між пленарними 

засіданнями сесії сільської ради: 

6.1. Проводити у відповідність до змін та доповнень бюджетної 

класифікації доходи, видатки, кредитування та джерела фінансування 

сільського бюджету, здійснювати протягом 2021 року розподіл обсягів 

субвенцій і дотацій з Державного бюджету України та інших місцевих 

бюджетів, відповідно до змін, внесених законодавчими актами, 

нормативними урядовими рішеннями та рішеннями місцевих рад. 

6.2. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками 

коштів сільського бюджету на 2021 рік у разі, якщо після прийняття 

Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

24 грудня 2020 року «Про сільський бюджет  на 2021 рік» 



рішення про сільський бюджет повноваження на виконання функцій або 

надання послуг на яке надано бюджетне призначення, передається 

відповідно до законодавства від одного головного розпорядника бюджетних 

коштів . При цьому ,дія бюджетного призначення не припиняється і 

застосовується для виконання тих самих функцій  чи послуг іншим 

головним розпорядником сільського бюджету, якому це доручено. 

6.3. Вносити зміни до видатків за головними розпорядниками 

коштів сільського бюджету на 2021 рік у разі внесення змін до структури 

сільської ради та передачі повноважень головних розпорядників коштів, 

визначених цим рішенням, іншим структурним підрозділам сільської ради. 

6.4.  За обґрунтованим поданням головних розпорядників 

бюджетних коштів вносити зміни до переліку об’єктів та обсягів їх 

фінансування,  будівництво або реконструкція яких проводиться за рахунок 

коштів спеціального фонду, відповідно до проектно-кошторисних 

документацій, назв об’єктів та робіт, видатки на які передбачені в 

районному бюджеті на 2021 рік. 

6.5.  У межах загального обсягу бюджетних призначень головного 

розпорядника коштів перерозподіляти видатки за бюджетними програмами, 

у тому числі обсяги регіональних програм 

7.  Додатки 1- 5 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                                                                              В.Коштура  

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №271 
 

 

Про внесення змін та доповнень до рішення п’ятої позачергової 

сесії восьмого скликання від 09.02.2021 №145 «Про безоплатне 

прийняття у комунальну власність Великолучківської сільської ради 

загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих шкіл мистецтв, про 

зміни у найменуванні загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих 

шкіл мистецтв, затвердження нової редакції Статутів» 

 

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, 

пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України, статей  25, 26,  59,     60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій від 17.11.2020 № 1009-ІХ, Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 вересня 1998 року          №1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 травня 2020 року №572-р «Про затвердження 

перспективного плану формування  територій громад Закарпатської 

області»,  враховуючи рішення першої сесії Мукачівської районної ради від 

28 січня 2021 року №6 «Про передачу бюджетних установ та майна 

Великолучківській сільській раді»,  на виконання рішення третьої сесії 

восьмого скликання  від 24.12.2020 № 79 «Про клопотання перед 

Мукачівською районною радою та Мукачівською райдержадміністрацією на 

надання згоди на безоплатну передачу в комунальну власність 

Великолучківської  сільської  ради бюджетних установ, їх майна», 

розглянувши акти спільних комісії про безоплатне приймання-передачу 

майна у комунальну власність Великолучківської сільської територіальної 

громади загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих шкіл мистецтв  із 

спільної власності територіальних громад, з метою забезпечення належного 



фінансування загальноосвітніх навчальних закладів та дитячих шкіл 

мистецтв, сільська рада вирішила: 

1. Пункт 3 рішення п’ятої позачергової сесії восьмого скликання 

від 09.02.2021 №145 «Про безоплатне прийняття у комунальну власність 

Великолучківської сільської ради загальноосвітніх навчальних закладів та 

дитячих шкіл мистецтв, про зміни у найменуванні загальноосвітніх 

навчальних закладів та дитячих шкіл мистецтв, затвердження нової редакції 

Статутів» доповнити підпунктом 3.14 наступного змісту: 

«4.13. Вважати засновником (власником) Чопівського навчально-

виховного комплексу «Загальноосвітня школа-сад І ступеня» Мукачівської 

районної ради Закарпатської області (код ЄДРПОУ 34920089, 

місцезнаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, село Чопівці, 

вулиця Виноградна, будинок 2) Великолучківську сільську раду, 

розташовану за адресою: Україна, 89625, Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця Гагаріна, будинок 37, 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 04350398». 

2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на 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 

 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №272 
 

   

Про внесення змін до рішення третьої сесії восьмого скликання від  

24.12.2020 №68  «Про структуру та штатну чисельність 

апарату  та відділів Великолучківської сільської ради  

та її виконавчих органів» 

 

            Керуючись підпунктом 5 пункту 1 статті 26, статею 59 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», постанови Кабінету 

Міністрів України від 09.03.2006 року№268  «Про упорядкування та умов 

оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади, органів 

прокуратури, судів та інших органів» із змінами внесеними  постановою 

Кабінету Міністрів України від 24 травня 2017 р. № 353 та постановою 

Кабінету Міністрів України від 03 червня 2020 р. №441 «Про внесення змін 

у додатки до постанови Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 р. № 

268»), з метою приведення рішення третьої сесії восьмого скликання від  

24.12.2020 №68 «Про структуру та штатну чисельність апарату  та відділів 

Великолучківської сільської ради  та її виконавчих органів» у відповідність 

до вимог чинного законодавства, сільська рада вирішила: 
 1. Вивести із штатного розпису відділу загальної , організаційної 

роботи,  кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської 
ради провідного спеціаліста з ведення архівної справи. 

2.   Ввести  у штатний розпис відділу    загальної , організаційної 
роботи,  кадрового та правового забезпечення архіваріуса (додаток 1). 

3. Вивести із структури апарату сільської ради відділ освіти, молоді та 
спорту, культури, туризму. 

4. Ввести в структуру відділів Великолучківської сільської ради, які 
мають статус юридичної особи відділ освіти, молоді та спорту, культури, 
туризму (додаток 2). 

5.  Контроль за виконанням даного рішення покласти на  постійну 
комісію комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-
економічного розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва 
(Мотильчак М.А.). 

 
 

Сільський голова                                                 В.Коштура  

 

 



 

Додаток  1 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68  

(у редакції рішення шостої 

сесії восьмого скликання) 

12.03.2021 №272       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність апарату Великолучківської сільської ради  

 та її виконавчих органів 

 

Назва  відділів, управлінь та посад Чисельність 

 Апарат сільської ради та виконавчого комітету 

1. Керівництво сільської ради і виконавчого 

комітету 

7 

1.1 Сільський голова 1 

1.2. 

 

Заступник сільського голови з питань діяльності   

виконавчих органів ради 

1 

1.3 Керуючий справами  1 

1.4 Секретар сільської ради  1 

1.5. Староста 3 

2. Відділ бухгалтерського обліку та звітності  3 

2.1. Начальник відділу, головний бухгалтер 1 

2.2. Провідний спеціаліст   1 

2.3. Спеціаліст по грантам 1 

3. Відділ загальної , організаційної роботи,  

кадрового та правового забезпечення 

15 

3.1. Начальник відділу 1 

3.2. Головний спеціаліст з юридичних питань  1 

3.3. Головний спеціаліст по веденню кадрової роботи 

та корупції 

1 

3.4. Провідний спеціаліст із інформаційного 

забезпечення 

1 

3.5. Архіваріус 1 

3.6. Діловод   4 

3.7 Прибиральник службового приміщення 2 

3.8. Оператор котельні 4 



4. Відділ з питань оборонної, мобілізаційної, 

призовної роботи,  цивільного захисту 

населення, взаємодії з правоохоронними 

органами та надзвичайних ситуацій 

7 

4.1 Начальник відділу 1 

 4.2. Інспектор ВОС 6 

5. 
Сектор з питань  державної реєстрації  

 

2 

5.1. Завідувач сектору – державний реєстратор  1 

5.2. Державний реєстратор 1 

6. Відділ архітектури,  житлово-комунального 

господарства, інвестицій,  соціально-

економічного розвитку,  зовнішніх зв’язків та 

земельних відносин 

4 

6.1. Начальник відділу  1 

6.2. Головний спеціаліст 1 

6.3. Спеціаліст І  категорії землевпорядник 2 

7. Головний спеціаліст по тендерним закупівлям 

 

1 

8. Відділ з питань соціального захисту населення 6 

8.1 Начальник відділу 1 

8.2. Головний спеціаліст 1 

8.3. Інспектори  3 

8.4. Водій 1 

 Всього 45 

 

 

Секретар ради                                                                        О.Строїн 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Додаток  2 

до рішення третьої сесії  

восьмого скликання від 

24.12.2020 №68  

(у редакції рішення шостої 

сесії восьмого скликання) 

12.03.2021 №272       

 

СТРУКТУРА 

і штатна чисельність відділів Великолучківської  сільської ради, які 

мають статус юридичної особи публічного права    

  

Назва  відділів  та посад Чисельність 

1. Фінансовий відділ 4 

1.1. Начальник  відділу 1 

1.2. Головний спеціаліст 1 

1.3 Головний спеціаліст 1 

1.4 Головний спеціаліст 1 

2. Служба у справах дітей  2 

2.1 Начальник служби 1 

2.2 Головний спеціаліст з питань захисту прав дітей 1 

3. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму  12 

3.1 Начальник відділу  1 

3.2 Головний спеціаліст по дошкільній освіті 1 

3.3. Головний спеціаліст по середній освіті  1 

3.4. Головний спеціаліст по культурі, туризму  1 

3.5. Провідний спеціаліст по спорту 1 

3.6. Головний бухгалтер 1 

3.7. Спеціалісти 5 

3.8. Водій  1 

 Всього 18 

 

 

 

Секретар ради                                                                        О.Строїн 

 

  



 
 

                                                                                              

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.03.2021 с.В.Лучки   №273 

                                                                                              
  

   

Про створення відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму  Великолучківської сільської ради, затвердження Положення 

про  відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму  та вжиття 

заходів щодо його державної реєстрації   
  

            Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України від 17 вересня 2020 р. №907-ІХ1, частиною 1 статті 87 

Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань»,  сільська рада вирішила:  

            1.  Створити з 12.03.2021 року виконавчий орган ради –   

відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської  

сільської ради у статусі юридичної особи публічного права, засновником 

якого є Великолучківська сільська рада, код ЄДРПОУ 04350398.  

2. Визначити місцезнаходження   відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради: 89625, Закарпатська 

область, Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Гагаріна, 37. 

 3. Встановити вид діяльності: 84.11 – Державне управління 

загального характеру. 

4. Затвердити Положення про відділ освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради (додається).  

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

Великолучківської сільської ради Рубіш М.В. здійснити заходи щодо 

державної реєстрації юридичної особи -  відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради.  

             6. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 



  

                                                                                     Затверджено  

рішення  шостої  сесії 

восьмого скликання 

12.03.2021 №273 

  

ПО Л О Ж Е Н Н Я 

про відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму   

Великолучківської сільської ради 

1. Загальні положення 

  1.1. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму  Великолучківської сільської ради (далі – Відділ) є виконавчим 

органом Великолучківської сільської ради, засновником якого є 

Великолучківська сільська рада, код ЄДРПОУ 04350398, утворюється 

радою відповідно до Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні». Відділ забезпечує виконання покладених на нього завдань, є 

підзвітним і підконтрольний Великолучківській сільській раді 

Мукачівського району Закарпатської області. Підпорядкований 

виконавчому комітету  Великолучківської сільської ради, 

Великолучківському сільському голові,    заступнику  сільського голови  з 

питань діяльності виконавчих органів ради відповідно до розподілу 

обов’язків, а з питань здійснення делегованих повноважень підконтрольний 

відповідним органам виконавчої влади. 

             Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму  є юридичною 

особою публічного права, має самостійний баланс, рахунки в органах 

Державної казначейської служби України, печатку із зображенням 

Державного Герба України та своїм найменуванням, власні бланки та 

штампи. 

           Місцезнаходження відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму    Великолучківської сільської ради: 89625, Закарпатська область, 

Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Гагаріна, 37. 

1.2. Відділ у своїй діяльності керується діяльності керується 

Конституцією та законами України, актами Президента України, Верховної 

Ради України, Кабінету Міністрів України, наказами міністерств, інших 

центральних органів виконавчої влади, рішеннями Великолучківської 

сільської ради і її виконавчого комітету, розпорядженнями сільського 

голови, цим Положенням та іншими нормативними актами. 

1.3. Структура і штатний розпис Відділу складаються за 

рекомендаціями Міністерства освіти і науки України, Міністерства 

культури та інформаційної політики, інших міністерств і затверджуються 

рішенням Великолучківської сільської ради. 

  

2. Мета Відділу 

2.1 Метою Відділу є створення умов для розвитку особистості і 

творчої самореалізації кожного громадянина через систему 



багатопрофільної, різнорівневої дошкільної, загальної середньої та 

позашкільної освіти, забезпечення доступності, безоплатності та 

обов’язковості освіти для всіх, хто її потребує, формування якісного 

інформаційно-культурного та освітнього простору, забезпечення в межах 

визначених законодавством прав членів територіальної громади в сфері 

культури та туризму, збереження та популяризації національного і 

культурного надбання, створення конкурентоспроможного мистецького 

середовища задля розвитку культурного та туристичного простору 

Великолучківської сільської територіальної громади та надання населенню 

якісних послуг в сфері освіти, молоді та спорту, культури, туризму шляхом 

виконання відповідних державних і місцевих програм, через мережу 

комунальних підприємств, установ і закладів для задоволення потреб та 

інтересів Великолучківської сільської ради. 

3.Основні завдання 

3.1. Для досягнення мети, Відділ вирішує наступні завдання: 

3.1.1. Здійснює реалізацію державної політики у сфері освіти, молоді 

та спорту, культури,  туризму на території Великолучківської сільської 

ради. 

3.1.2. Створює рівні та доступні умови для здобуття громадянами 

дошкільної, повної загальної середньої та позашкільної освіти, забезпечує 

соціальний захист учасників освітнього процесу, надає населенню якісні 

послуги в сфері  освіти, молоді та спорту, культури, туризму. 

    3.1.3. Здійснює керівництво закладами освіти, культури та спорту, 

що є комунальною власністю і перебувають у безпосередньому 

підпорядкуванні, організацію їх матеріально-фінансового забезпечення, 

організацію кадрового і науково - методичного забезпечення навчально-

виховного та культурно - освітнього процесів, контроль за дотриманням 

стандартів освіти в закладах дошкільної,  загальної середньої освіти та 

закладах позашкільної освіти Великолучківської сільської ради.  

3.1.4. Здійснює вдосконалення професійної кваліфікації педагогічних 

працівників, їх перепідготовка та атестація. 

3.1.5. Здійснює контроль за організацією матеріально-технічного та 

фінансового забезпечення  закладів  дошкільної,  загальної середньої освіти 

та закладів  позашкільної освіти. 

3.1.6. Забезпечує популяризацію фізичної культури та спорту, 

здорового способу життя та співпрацю з громадськими, відомчими, 

приватними організаціями та закладами фізкультурно-спортивної 

спрямованості у вирішенні завдань популяризації здорового способу життя 

та створенні передумов для заняття фізкультурою і спортом мешканців 

населених пунктів Великолучківської сільської ради. 

3.1.7. Забезпечує розвиток напрямів фізичної культури і спорту та 

створення умов для зайняття фізкультурою та спортом максимально 

широкого кола мешканців населених пунктів Великолучківської сільської 

ради. 



3.1.8. Забезпечує розвиток мережі муніципальних закладів та 

координує діяльність підвідомчих організацій, які забезпечують умови для 

заняття фізичною культурою та спортом. 

3.1.9. Формує конкурентно-спроможне мистецьке середовище 

шляхом створення власного мистецького продукту, розробляє туристичні 

маршрути, визначає перспективи і напрямки розвитку, зміст спеціальної 

освіти в галузі культури та туризму, співпрацює з міжнародними проектами 

і творчими організаціями. 

3.1.10. Здійснює заходи щодо створення умов для відродження 

розвитку культури української нації, культурної самобутності корінних 

народів і національних меншин України, всіх видів мистецтва, самодіяльної 

творчості, художніх промислів та ремесел. 

3.1.11. Реалізує повноваження у сфері збереження та використання 

культурної спадщини. 

3.1.12. Готує проекти розпорядчих актів Великолучківської сільської 

ради, її виконавчого органу і Великолучківського сільського голови, в т.ч. 

нормативного характеру. 

3.1.13 Визначає потребу, розробляє пропозиції щодо розвитку та 

удосконалення мережі навчальних закладів, закладів культури; 

3.1.14 Бере участь в утворенні, реорганізації та ліквідації 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладів, закладів 

молоді та спорту, культури, туризму і установ комунальної форми 

власності. 

3.1.15. Забезпечує виконання програм і здійснення заходів на 

забезпечення правового захисту сім’ї і молоді та запобігання насильству в 

сім’ї. 

   3.1.16. Забезпечує формування, публікацію та підтримку в 

актуальному стані матеріалів, які відносяться до компетенції Відділу на веб-

сайті Великолучківської сільської ради.  

     3.1.17. Здійснює організацію та проведення фізкультурно-

спортивних заходів серед широких верств населення, залучення їх до занять 

фізичною культурою та спортом, забезпечення пропаганди здорового 

способу життя.  

3.1.18. Сприяє діяльності творчих спілок, національно-культурних 

товариств, громадських організацій, що функціонують у сфері культури, 

туризму. 

3.1.19. Сприяє молодіжним організаціям у проведенні різних 

заходів  та роботи стосовно молоді. 

3.1.20. Організовує в межах своїх повноважень надання 

інформаційних і правових послуг, методичної допомоги, з питань туризму 

суб’єктам підприємницької діяльності. 

3.1.21.Призначає на посади керівників загальноосвітніх начальних 

закладів комунальної форми власності відповідно до вимог чинного 

законодавства України. 

3.1.22. Здійснює інші повноваження, покладені на Відділ відповідно 

до чинного законодавства. 

3.2. При здійсненні повноважень Відділ зобов’язаний: 



3.2.1.Забезпечити дотримання конституційних прав та свобод 

людини і громадянина, які закріплені в Конституції, законодавстві України 

та Статуті Великолучківської сільської ради. 

3.2.2. Забезпечити виконання вимог діючого законодавства України 

щодо конфіденційності інформації відносно особи, не допускати в своїй 

діяльності порушення вимог антикорупційного законодавства. 

3.2.3. Забезпечити створення умов для збереження та розвитку 

культури та туризму, сприяння відродженню мистецьких осередків. 

3.2.4. Здійснювати контроль за дотримання фінансової дисципліни у 

підвідомчих закладах освіти, молоді та спорту, культури, туризму. 

3.2.5. Забезпечити контроль за дотримання правил охорони праці, 

техніки безпеки, санітарних норм у підвідомчих закладах. 

4. Функції 

4.1. Забезпечує в межах визначених законодавством прав громадян 

територіальної громади в сферах освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму, шляхом виконання відповідних державних і місцевих програм, 

надання населенню якісних послуг через мережу комунальних установ та 

навчальних закладів. 

4.2. Контролює дотримання навчальними закладами, які перебувають 

у комунальній власності законодавства у сфері освіти державних вимог 

щодо змісту, рівня і обсягу освітніх послуг відповідно до рівня і профілю 

навчання. 

4.3. Забезпечує виконання конституційних вимог щодо 

обов’язковості здобуття дітьми і підлітками Великолучківської сільської 

ради  повної загальної середньої освіти. 

4.4. Забезпечує в межах своїх повноважень виконання Конституції 

України щодо функціонування української мови як державної в навчальних 

закладах і установах освіти, які перебувають в управлінні 

Великолучківської сільської ради. 

4.5. Сприяє задоволенню освітніх запитів представників 

національних меншин; надає можливість вивчати рідну мову в державних та 

комунальних навчальних закладах. 

4.6. Сприяє організації та реалізації варіативної складової змісту 

загальної середньої освіти. 

4.7. Забезпечує формування календарних планів спортивних, 

фізкультурно-оздоровчих та культурних заходів відповідно до календарного 

плану спортивно-масових та культурних заходів. 

4.8. Організовує та проводить фізкультурно-спортивні заходи серед 

широких верств населення, в тому числі заходи, спрямовані на покращення 

фізичного виховання дітей i молоді. 

4.9. Розробляє i подає на розгляд Великолучківської сільської ради 

пропозиції до проектів фінансування та матеріально-технічного 

забезпечення виконання програм i здійснення заходів, спрямованих на 

розвиток освіти, молоді та спорту, культури, туризму. 

4.10. Подає в установленому порядку статистичну звітність про стан 

і розвиток освіти, молоді та спорту, культури, туризму у Великолучківській 



сільській раді; організовує з цією метою збирання та опрацювання 

інформації і формування банку даних. 

4.11. Забезпечує виконання рішень  Великолучківської  сільської 

ради, виконавчого комітету, розпоряджень Великолучківського сільського 

голови з питань, що віднесені до компетенції Відділу. 

4.12. Аналізує стан освіти, молоді та спорту, культури, туризму у 

Великолучківській сільській раді, прогнозує розвиток дошкільної, загальної 

середньої та позашкільної освіти, оптимізує мережу відповідних навчальних 

закладів та закладів культури згідно з освітніми потребами громадян; 

розробляє та організовує виконання сільської програми розвитку освіти. 

4.13. Визначає потребу в навчальних закладах та подає пропозиції до 

виконавчого комітету сільської ради щодо удосконалення їх мережі 

відповідно до соціально-економічних і культурно-освітніх потреб 

Великолучківської сільської ради за наявності необхідної матеріально-

технічної, науково-методичної бази, педагогічних кадрів. 

4.14. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради про утворення навчальних закладів для 

дітей, які потребують соціальної допомоги та реабілітації, організовує їх 

навчання (у тому числі – й індивідуальне) та виховання у закладах загальної 

середньої освіти, сприяє повноцінній інтеграції у навчальний процес дітей з 

обмеженими фізичними можливостями, в тому числі через розвиток 

інклюзивних форм навчання. 

4.15. Вивчає потребу та вносить пропозиції до виконавчого комітету 

Великолучківської сільської ради щодо утворення вечірніх (змінних) шкіл, 

класів, груп з очною та заочною формами навчання при закладах освіти, 

створює належні умови для складання державної підсумкової атестації 

екстерном. 

4.16. Вносить пропозиції до виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради про відкриття профільних класів, гімназій, ліцеїв, гуртків 

творчості і мистецтва, центрів допризовної підготовки тощо, сприяє їх 

матеріальній підтримці. 

4.17. Погоджує проекти будівництва об’єктів дошкільної, загальної 

середньої,  позашкільної освіти, закладів культури та спорту сприяє їх 

раціональному розміщенню. 

4.18. Вивчає потребу щодо створення додаткових можливостей для 

повноцінного і здорового розвитку та творчої самореалізації дітей, 

забезпечує постійне оновлення мережі гуртків та закладів позашкільної 

освіти і культури, спортивних секцій, координує роботу навчальних 

закладів, сім’ї та громадськості, пов’язаної з навчанням та вихованням, 

оздоровленням дітей, організацією їх дозвілля. 

4.19. Організовує харчування дітей у закладах освіти за рахунок 

місцевого бюджету та залучених коштів. 

4.20. Вносить пропозиції щодо організації безоплатного медичного 

обслуговування дітей та учнів у закладах освіти, здійснення оздоровчих 

заходів. 



4.21. Забезпечує організацію роботи з фізичного виховання, 

фізкультурно-оздоровчої та спортивної роботи в дошкільній, загальній 

середній та позашкільній освіті. 

4.22. Координує роботу, пов’язану із здійсненням у закладах освіти 

професійної орієнтації учнів та їх підготовки до дорослого життя. 

4.23. Сприяє розширенню діяльності дитячих та молодіжних 

організацій, творчих об’єднань, товариств. 

4.24. Сприяє органам опіки і піклування у виявленні дітей-сиріт і 

дітей, позбавлених батьківського піклування; вживає заходів щодо захисту 

особистих і майнових прав даної категорії дітей. 

4.25. Сприяє запобіганню бездоглядності та правопорушень серед 

неповнолітніх у закладах освіти, насильства у сім’ї, учнівському колективі.  

4.26. Координує роботу спрямовану на науково-методичне 

забезпечення системи дошкільної, загальної середньої та позашкільної 

освіти, організацію методичної роботи, підвищення кваліфікації, 

професійного рівня педагогічних працівників закладів освіти, культури, 

молоді та спорту. 

4.27. Впроваджує навчальні плани і програми, затверджені 

Міністерством освіти і науки України; затверджує робочі навчальні плани 

закладів освіти та погоджує річні плани роботи позашкільних закладів 

освіти, вносить пропозиції щодо застосування експериментальних 

навчальних планів і програм. 

4.28. Здійснює в межах своєї компетенції державне інспектування 

закладів освіти, що належать до сфери управління Великолучківської 

сільської ради. 

4.29. Забезпечує виявлення та розвиток здібностей обдарованих 

дітей, організовує їх навчання, проводить в установленому порядку 

конкурси, олімпіади та інші змагання серед учнів. 

4.30. Формує замовлення на видання підручників, навчально-

методичних посібників та іншої навчально-методичної літератури, 

навчальних програм, бланків документів про освіту, забезпечує ними 

заклади освіти. 

4.31. Забезпечує участь дітей у Всеукраїнських чемпіонатах, кубках, 

конкурсах, фестивалях, змаганнях, літніх школах і таборах. 

4.32. Організовує проведення засідань, координаційних рад, 

комітетів та інших заходів з питань, які належать до компетенції Відділу. 

4.33. Сприяє наданню педагогічним працівникам та працівникам 

культури державних гарантій, передбачених законодавством, вживає 

заходів до соціального захисту учасників освітнього процесу. 

 4.34. Організовує роботу щодо підвищення кваліфікації 

педагогічних працівників, працівників культури та їх атестації відповідно до 

Типового положення про атестацію педагогічних працівників, 

затвердженого наказом Міністерства освіти і науки України 06.10.2010 № 

930, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 14 грудня 2010 р. за 

№1255/18550, Положення про проведення атестації працівників 

підприємств, установ, організацій та закладів галузі культури, 

затвердженого наказом Міністерства культури і туризму України 16.07.2007 
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вересня 2007 р. за № 1023/14290.  

4.35. Розглядає та вносить в установленому порядку пропозиції щодо 

заохочення та нагородження працівників освіти, культури,молоді та спорту, 

туризму. 

4.36. Здійснює координаційну роботу закладів освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму що належать до комунальної власності, аналізує 

результати господарської діяльності, готує пропозиції та заходи щодо їх 

ефективності роботи відповідно до компетенції Відділу. 

4.37. Сприяє матеріально-технічному забезпеченню закладів освіти 

та культури; введенню в дію їх нових приміщень, комплектуванню 

меблями, відповідним обладнанням, навчально-методичними посібниками, 

підручниками, спортивним інвентарем. 

4.38. Організує підготовку закладів освіти до нового навчального 

року, зокрема до роботи в осінньо-зимовий період. 

4.39. Координує дотримання правил техніки безпеки, протипожежної 

безпеки санітарного режиму в закладах освіти , культури та надає 

практичну допомогу у проведенні відповідної роботи. 

4.40. Вносить пропозиції щодо обсягів бюджетного фінансування 

закладів та установ освіти, закладів культури, закладів спортивного 

спрямування, які перебувають у комунальній власності, аналізує їх 

використання. 

4.41. Координує формування та використання закладами та 

установами освіти, молоді та спорту, культури, туризму видатків загального 

та спеціального фондів сільського бюджету, а також коштів, залучених 

закладами з інших джерел. 

4.42. Надає та реалізує пропозиції по залученню додаткових ресурсів 

шляхом участі в грантових програмах міжнародних організацій та фондів. 

5. Права 

5.1. Залучати до розроблення місцевої програми розвитку освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму та розгляду  питань,  що належать до 

його компетенції, педагогічних, науково-педагогічних працівників, 

спортсменів і спеціалістів у галузі культури і туризму. 

5.2. Брати участь в утворенні і ліквідації закладів освіти та установ 

освіти, які перебувають у комунальній власності Великолучківської 

сільської ради. 

5.3. Скликати конференції педагогічних працівників, проводити 

семінари, наради керівників закладів освіти та установ освіти з питань, що 

належать до його компетенції. 

5.4. Вносити Великолучківській сільській раді  пропозиції щодо 

фінансування закладів освіти та установ освіти, культури, закладів 

спортивного спрямування, брати безпосередню участь у формуванні 

бюджету освітньої та культурної, туристичної галузі. 

5.6. Вносити Великолучківській сільській раді пропозиції з питань 

культурної політики, будівництва, створення, реорганізації та ліквідації 

закладів культури, що відносяться до комунальної власності. 



5.7. Погоджувати при затвердженні та реєстрації у встановленому 

порядку статути, положення закладів культури та туризму, підпорядкованих 

відділу. 

5.8. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, 

налагоджувати прямі зв’язки з закладами, науковими установами 

зарубіжних країн, міжнародними організаціями, фондами тощо. 

5.9. Укладати в установленому порядку угоди про співробітництво, 

налагоджувати прямі зв’язки із закладами культури зарубіжних країн, 

міжнародними організаціями, фондами тощо. 

5.10. Виступати організатором міжнародних фестивалів, конкурсів, 

художніх виставок-продажів, творчих обмінів тощо у галузі культури, 

мистецтва і туризму. 

5.11. Відділ, під час виконання покладених на нього завдань 

взаємодіє з іншими структурними підрозділами Великолучківської сільської 

ради  та виконавчої влади, підприємствами, установами та організаціями 

усіх форм власності, об’єднаннями громадян. 

6. Керівництво 

6.1. Відділ очолює начальник, який є посадовою особою місцевого 

самоврядування,  призначається на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою  на конкурсній основі чи за іншою 

процедурою, відповідно до вимог Закону України «Про службу в органах 

місцевого самоврядування», інших нормативних актів, що стосуються 

проходження служби в органах місцевого самоврядування. 

  Начальник відділу, відповідно до Типових професійно-

кваліфікаційних характеристик посадових осіб місцевого самоврядування, 

затверджених наказом Національного агентства України з питань державної 

служби 07.11.2019  № 203-19 повинен відповідати таким кваліфікаційним 

вимогам: вища освіта не нижче ступеня магістра, спеціаліста, вільне 

володіння державною мовою, стаж роботи на службі в органах місцевого 

самоврядування, на посадах державної служби або досвід роботи на 

керівних посадах підприємств, установ та організацій незалежно від форми 

власності не менше 2 років. 

6.2. Спеціалісти відділу є посадовими особами місцевого 

самоврядування,  призначаються на посаду і звільняється з посади 

Великолучківським сільським  головою   відповідно до вимог Закону 

України «Про службу в органах місцевого самоврядування», інших 

нормативних актів, що стосуються проходження служби в органах 

місцевого самоврядування.  

Інші працівники відділу приймаються на роботу відповідно до 

Кодексу законів про працю України та не є посадовими особами місцевого 

самоврядування, тобто не мають повноважень щодо здійснення 

організаційно-розпорядчих та консультативно-дорадчих функцій. 

6.3. Посадові обов’язки працівників Відділу визначаються 

посадовими інструкціями, які   готуються начальником відділу і 

затверджуються сільським головою. 
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6.4. Начальник Відділу здійснює керівництво діяльністю Відділу, а 

саме: 

6.4.1. Розподіляє обов’язки між працівниками відділу, забезпечує 

підвищення їх ділової кваліфікації. 

6.4.2. Готує посадові інструкції працівників Відділу і подає на 

затвердження сільському голові. 

6.4.3. Надає пропозиції Великолучківському 

сільському  голові  щодо заохочення, притягнення до дисциплінарної 

відповідальності,   звільнення з посади працівників Відділу. 

6.4.5. Планує роботу Відділу. 

  6.4.6. Забезпечує дотримання працівниками правил внутрішнього 

трудового розпорядку та виконавської дисципліни; забезпечує в межах своїх 

повноважень збереження інформації з обмеженим доступом.   

  6.4.7. Контролює розробку, впровадження, функціонування і 

вдосконалення певних процесів системи управління якістю у частині, що 

стосується діяльності Відділу.  

    6.4.8. Здійснює керівництво відділом, несе персональну 

відповідальність за організацію та результати його діяльності, сприяє 

створенню належних умов праці.  

            6.4.9. Звітує перед Великолучківською сільською радою про 

виконання покладених на відділ завдань.  

            6.4.10. Бере участь у нарадах, засіданнях.   

  6.4.11. Спрямовує і координує діяльність підпорядкованих закладів 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму.   

            6.4.12. Видає у межах своїх повноважень накази, організовує 

контроль за їх виконанням. Накази нормативно-правового характеру, які 

зачіпають права, свободи і законні інтереси громадян або мають 

міжвідомчий характер, підлягають державній реєстрації в територіальних 

органах Мін’юсту. 

6.4.13. Здійснює добір кадрів.  

            6.4.14. Проводить особистий прийом громадян з питань, що належать 

до повноважень відділу.   

6.4.15. У межах визначених повноважень разом із фахівцями 

відповідних структурних підрозділів виконавчого комітету сільської ради 

забезпечує виконання доручень сільського голови. 

6.4.16. Здійснює інші повноваження, визначені законодавством 

України.   

6.4.17. Начальник відділу повинен знати Конституцію України; закони 

України "Про місцеве самоврядування в Україні", "Про службу в органах 

місцевого самоврядування", "Про державну службу", "Про запобігання 

корупції" та інші закони України з питань організації та діяльності органів 

місцевого самоврядування; укази та розпорядження Президента України, 

постанови Верховної Ради України, постанови та розпорядження Кабінету 

Міністрів України, інші підзаконні нормативно-правові акти, що стосуються 

розвитку відповідних сфер управління відділу; інструкцію з діловодства у 

відповідному органі місцевого самоврядування; правила ділового етикету. 

7. Відповідальність 

https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/254%D0%BA/96-%D0%B2%D1%80/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/280/97-%D0%B2%D1%80/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2493-14/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/2493-14/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/889-19/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18/sp:wide-
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/1700-18/sp:wide-


 

7.1. Начальник та спеціалісти Відділу несуть відповідальність за: 

7.1.1. Несвоєчасне і неналежне виконання покладених на 

Відділ  завдань і функцій, реалізацію його повноважень. 

7.1.2. Невикористання в повній мірі наданих Відділу прав. 

7.1.3. Недотримання вимог чинного законодавства та внутрішніх 

організаційно-нормативних документів при здійсненні функцій, покладених 

на Відділ. 

7.1.4. Недостовірність відомостей, статистичної звітності та 

інформації з питань, що належать до компетенції Відділу . 

8.  Взаємовідносини з іншими підрозділами 

8.1. Відділ в установленому законодавством порядку та у межах 

повноважень взаємодіє з  усіма структурними підрозділами апарату 

сільської ради,   з органами виконавчої влади, а також   установами та 

організаціями з метою створення умов для провадження послідовної та 

узгодженої діяльності щодо строків, періодичності одержання і передачі 

інформації, необхідної для належного виконання покладених на нього 

завдань та здійснення запланованих заходів. 

9. Колегіальні органи відділу 

  9.1. Для узгодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

відділу, при відділі утворюється колегія у складі начальника відділу (голова 

колегії), головного спеціаліста, а також інших відповідальних працівників 

відділу, керівників підпорядкованих закладів освіти, культури, молоді та 

спорту, туризму, громадських організацій.   

    9.2. До складу колегії можуть входити керівники інших місцевих 

органів виконавчої влади, підприємств, установ та організацій, що належать 

до сфери управління Великолучківської сільської ради, а також науковці, 

висококваліфіковані спеціалісти, за згодою.   

  9.3. Засідання колегії проводяться за потреби, але не рідше ніж один 

раз на квартал. Колегія ухвалює рішення, які мають дорадчий характер.  

10. Заключні положення 

10.1. Ліквідація і реорганізація Відділу здійснюється за рішенням 

сесії Великолучківської сільської ради у встановленому законом порядку. 

10.2. Зміни і доповнення до цього положення вносяться сесією 

Великолучківської сільської ради. 

  10.3. Питання, не врегульовані даним Положенням, вирішуються в 

порядку, визначеному чинним законодавством України.  

  



 
 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №274 

 

 

Про створення Служби у справах дітей Великолучківської сільської ради, 

затвердження Положення про службу у справах дітей та вжиття 

заходів щодо її державної реєстрації 

 
 

Керуючись підпунктом 6 пункту 1 статті 26, частиною 4 статті 54, 

статтею 59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», 

Законом України від 17 вересня 2020 р. №907-ІХ1, частиною 1 статті 87 

Цивільного кодексу України, пунктом 2 частини 2 статті 17 Закону України 

«Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних осіб-підприємців та 

громадських формувань»,  сільська рада вирішила: 

1. Створити з 12.03.2021  року  орган місцевого самоврядування – 

Службу у справах дітей Великолучківської  сільської ради у статусі 

юридичної особи публічного права, засновником якого є Великолучківська 

сільська рада, код ЄДРПОУ 04350398. 

1. Визначити місцезнаходження Служби у справах дітей 

Великолучківської сільської ради: 89625, Закарпатська область, 

Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Гагаріна, 37. 

2. Встановити вид діяльності: 84.11 – Державне управління 

загального характеру. 

4. Затвердити Положення про  Службу у справах дітей 

Великолучківської сільської ради (додається). 

5. Виконуючому обов’язки начальника Служби у справах дітей 

Великолучківської сільської ради  здійснити заходи щодо державної 

реєстрації юридичної особи —  Служби у справах дітей Великолучківської 

сільської ради. 

 6. Контроль за виконанням рішення покласти на 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 
 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення шостої сесії  

восьмого скликання 

12.03.2021 №274 

 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про Службу у справах дітей 

 

1.Загальні положення 

 

 Служба у справах дітей  Великолучківської сільської ради (далі 

– Служба) є виконавчим органом Великолучківської сільської ради, 

засновником якого є Великолучківська сільська рада, код ЄДРПОУ 

04350398, утворюється радою відповідно до Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні». Служба забезпечує виконання покладених на 

неї завдань, є підзвітною і підконтрольною Великолучківській сільській раді 

Мукачівського району Закарпатської області. Підпорядкована виконавчому 

комітету  Великолучківської сільської ради, Великолучківському 

сільському голові,    заступнику  сільського голови  з питань діяльності 

виконавчих органів ради відповідно до розподілу обов’язків, а з питань 

здійснення делегованих повноважень підконтрольна відповідним органам 

виконавчої влади. 

1.2.Служба у справах дітей   є юридичною особою публічного права, 

має   печатку із зображенням Державного Герба України та своїм 

найменуванням, власні бланки та штампи. 

1.3.           Місцезнаходження  Служби у справах дітей 

Великолучківської сільської ради: 89625, Закарпатська область, 

Мукачівський район, с.Великі Лучки, вул.Гагаріна, 37. 

1.4.Служба у справах дітей Великолучківської сільської ради (далі – 

Служба) є структурним підрозділом Великолучківської сільської ради, 

створена Великолучківською сільською радою, підзвітна та підконтрольна 

Великолучківській сільській раді, виконавчому комітету, 

Великолучківському сільському голові та Службі у справах дітей 

Закарпатської обласної державної адміністрації. 

1.5.Служба у своїй діяльності керується Конституцією і законами 

України, указами Президента України та постановами Верховної Ради 

України, прийнятими відповідно до Конституції і законів України, актами 

Кабінету Міністрів України, наказами Міністерства соціальної політики 

України, Національної соціальної сервісної служби України, наказами 

Служби у справах дітей Закарпатської обласної державної адміністрації, 

рішеннями сесії та виконавчого комітету Великолучківської сільської ради, 

розпорядженнями сільського голови, цим Положенням та іншими 

нормативно-правовими актами. 

  

  

2.Основні завдання та функції Cлужби 



 

2.1. Основними завданнями Cлужби є: 

- реалізації на території населених пунктів Великолучківської 

сільської ради державної політики з питань соціального захисту дітей, 

запобігання дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень; 

- розроблення i здійснення самостійно або разом з іншими 

структурними підрозділами виконавчої ради, органами місцевого 

самоврядування, підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності, громадськими організаціями, закладами освіти заходів щодо 

захисту прав, свобод і законних інтересів дітей; 

- координація зусиль структурних підрозділів Великолучківської 

сільської ради, органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та 

організацій усіх форм власності у вирішенні питань соціального захисту 

дітей та організації роботи із запобігання дитячій бездоглядності та 

безпритульності; 

- забезпечення додержання вимог законодавства щодо встановлення 

опіки та піклування над дітьми, влаштування в дитячі будинки сімейного 

типу, прийомні сім”ї; 

- здійснення контролю за умовами утримання і виховання дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм 

власності; 

- ведення державної статистики щодо дітей; 

- надання структурним підрозділам Великолучківської сільської ради, 

органам місцевого самоврядування, підприємствам, установам та 

організаціям усіх форм власності, громадським організаціям, громадянам 

практичної та методичної допомоги, консультацій з питань соціального 

захисту дітей, запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 

- ведення обліку дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах, дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

- улаштування дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування. під опіку, піклування; 

- підготовка інформаційно-аналітичних і статистичних матеріалів, 

організація дослідження стану соціального захисту дітей, запобігання 

дитячій бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми 

правопорушень; 

- вивчення пріоритетних напрямів поліпшення на відповідній  

території становища дітей, їх соціального захисту, сприяння фізичному, 

духовному та інтелектуальному розвиткові, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, вчиненню дітьми правопорушень; 

   - оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої 

соціальної уваги та підтримки. 

 

 

  2.2. Служба відповідно до покладених на неї завдань: 



 1) організовує розроблення і здійснення на території Великолучківської 

сільської  ради заходів, спрямованих на поліпшення становища дітей, їх 

фізичного, інтелектуального і духовного розвитку, запобігання дитячій 

бездоглядності та безпритульності, запобігання вчиненню дітьми 

правопорушень; 

2) надає структурним підрозділам даної сільської ради і органам 

місцевого самоврядування, підприємствам, установам та організаціям усіх 

форм власності, громадським організаціям, громадянам у межах своїх 

повноважень практичну, методичну та консультаційну допомогу у вирішенні 

питань щодо соціального захисту дітей та запобігання вчиненню ними 

правопорушень; 

3) оформляє документи на влаштування дітей-сиріт та дітей, 

позбавлених батьківського піклування, під опіку, піклування; 

4) подає пропозиції до проектів регіональних програм, планів і 

прогнозів у частині соціального захисту, забезпечення прав, свобод і 

законних інтересів дітей; 

5) забезпечує у межах своїх повноважень здійснення контролю за 

додержанням законодавства щодо соціального захисту дітей і запобігання 

вчиненню ними правопорушень; 

6) здійснює контроль за умовами утримання і виховання дітей у 

спеціальних виховних установах державної кримінально-виконавчої служби, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, у сім’ях 

опікунів, піклувальників; 

7) разом з відповідними структурними підрозділами Великолучківської 

сільської ради, науковими установами організовує і проводить соціологічні 

дослідження, готує статистичні та інформаційні матеріали про причини і 

умови вчинення дітьми правопорушень, вивчає і поширює міжнародний 

досвід з питань соціального захисту дітей, їх прав та інтересів; 

8) надає організаційну і методичну допомогу притулкам для дітей, 

центрам соціально-психологічної реабілітації дітей, соціально-

реабілітаційним центрам (дитячі містечка), здійснює безпосередній 

контроль за їх діяльністю; 

9) координує, контролює та забезпечує у межах своїх повноважень 

оздоровлення та відпочинок дітей, які потребують особливої соціальної 

уваги та підтримки; 

10) організовує і проводить разом з іншими структурними підрозділами 

сільської ради, Мукачівським районним відділом поліції ГУНП в 

Закарпатській області заходи щодо соціального захисту дітей, виявлення 

причин, що зумовлюють дитячу бездоглядність та безпритульність, 

запобігання вчиненню дітьми правопорушень; 

11) розробляє і подає на розгляд голові сільської ради пропозиції 

стосовно бюджетних асигнувань на виконання програм і здійснення заходів 

щодо реалізації державної політики з питань дітей, спрямованої на 

подолання дитячої бездоглядності та безпритульності, а також утримання 

підпорядкованих їй закладів соціального захисту для дітей; 

12) розглядає в установленому порядку звернення громадян; 



13) веде облік дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування; 

14) надає потенційним опікунам, піклувальникам, інформацію про 

дітей, які перебувають на обліку в службі, і видає направлення на 

відвідування закладів з метою налагодження психологічного контакту з 

дитиною; 

15) готує акт обстеження умов проживання дитини та опис її майна, а 

також акт обстеження житлово-побутових умов потенційного опікуна, 

піклувальника; 

16) проводить перевірку умов проживання і виховання дітей у сім’ях 

опікунів, піклувальників за окремо складеним графіком, але не рідше ніж 

раз на рік, крім першої перевірки, яка проводиться через три місяці після 

встановлення опіки та піклування; 

17) готує звіт про стан виховання, утримання і розвитку дітей 

опікунських сім’ях; 

18) бере участь у процесі вибуття дітей із закладів для дітей-сиріт та 

дітей, позбавлених батьківського піклування, та закладів соціального 

захисту для дітей у сім’ї опікунів, піклувальників; 

19) готує та подає в установленому порядку статистичну звітність; 

20) розглядає звернення власника підприємства, установи або 

організації усіх форм власності та надає письмовий дозвіл щодо звільнення 

працівника молодше 18 років; 

21) веде облік дітей, які залишилися без батьківського піклування, 

дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, потенційних 

опікунів, піклувальників,  та дітей, які опинилися у складних життєвих 

обставинах. 

22) проводить інформаційно-роз’яснювальну роботу з питань, що 

належать до її компетенції, через засоби масової інформації; 

23) розробляє та здійснює заходи щодо захисту прав і законних 

інтересів  дитини,  яка  постраждала від домашнього насильства, та дитини, 

яка вчинила домашнє насильство у будь-якій формі; 

24) інформує дитину, яка постраждала від домашнього насильства, її 

батьків, інших законних представників, якщо вони не є кривдниками 

дитини, а також дитину, яка вчинила домашнє насильство у будь-якій 

формі, її батьків, інших законних представників про права дитини, заходи  

та послуги, якими вони можуть скористатися; 

25) забезпечує проведення з батьками, іншими законними 

представниками дитини профілактичної роботи із запобігання домашньому 

насильству стосовно  дітей  і за участю дітей, у тому числі із залученням  

представників Мукачівського районного відділення поліції ГУНП в 

Закарпатській області. 

26) порушує перед органами  виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про притягнення до відповідальності згідно із 

законом посадових осіб у разі невиконання або неналежного виконання 

ними обов’язків у разі виявлення фактів домашнього насильства, у роботі з 

дітьми, які постраждали від домашнього насильства, та дітьми, які вчинили 

домашнє насильство у будь-якій формі. 



27) здійснює інші функції, які випливають з покладених на неї завдань, 

відповідно до законодавства. 

 

3. Права служби 

3.1.Служба має право: 

1) приймати з питань, що належать до її компетенції, рішення, які є 

обов’язкові для виконання місцевими органами виконавчої влади, органами 

місцевого самоврядування, підприємствами, установами та організаціями 

усіх форм власності, посадовими особами, громадянами; 

2) отримувати повідомлення від структурних підрозділів 

Великолучківської  сільської ради і органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності, посадових осіб 

про заходи, вжиті на виконання прийнятих нею рішень; 

3) отримувати в установленому порядку від інших структурних 

підрозділів Великолучківської  сільської ради, відповідних органів місцевого 

самоврядування, підприємств, установ та організацій усіх форм власності 

інформацію, документи та інші матеріали з питань, що належать до її 

компетенції, а від місцевих органів державної статистики – статистичні дані, 

необхідні для виконання покладених на неї завдань; 

4) звертатися до структурних підрозділів Великолучківської сільської 

ради, органів виконавчої влади, органів місцевого самоврядування, 

підприємств, установ та організацій усіх форм власності у разі порушення 

прав та інтересів дітей; 

5) проводити роботу серед дітей з метою запобігання вчиненню 

правопорушень; 

6) порушувати перед органами виконавчої влади та органами місцевого 

самоврядування питання про направлення до спеціальних установ, 

навчальних закладів усіх форм власності дітей, які опинилися у складних 

життєвих обставинах, неодноразово самовільно залишали сім’ю та 

навчальні заклади; 

7) влаштовувати дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського 

піклування, передавати під опіку, піклування; 

8) вести справи з опіки, піклування над дітьми; 

9) перевіряти стан роботи із соціально-правового захисту дітей у 

закладах для дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, 

спеціальних установах і закладах соціального захисту для дітей усіх форм 

власності, стан виховної роботи з дітьми у навчальних закладах, за місцем 

проживання, а також у разі необхідності – умови роботи працівників 

молодше 18 років на підприємствах, в установах та організаціях усіх форм 

власності; 

10) представляти у разі необхідності інтереси дітей в судах, у їх 

відносинах з підприємствами, установами та організаціями усіх форм 

власності; 

11) запрошувати для бесіди батьків або опікунів, піклувальників, 

посадових осіб з метою з’ясування причин та умов, які призвели до 

порушення прав дітей, бездоглядності та безпритульності, вчинення 

правопорушень, і вживати заходів до усунення таких причин; 



12) порушувати перед органами виконавчої влади та органами 

місцевого самоврядування питання про накладення дисциплінарних 

стягнень на посадових осіб у разі невиконання ними рішень, прийнятих 

спеціально уповноваженим центральним органом виконавчої влади у 

справах сім’ї, дітей та молоді; 

13) укладати в установленому порядку угоди про співробітництво з 

науковими установами, жіночими, молодіжними, дитячими та іншими 

об’єднаннями громадян і благодійними організаціями; 

14) скликати в установленому порядку наради, конференції, семінари з 

питань, що належать до її компетенції; 

15) проводити особистий прийом дітей, а також їх батьків, опікунів чи 

піклувальників, патронатних вихователів, розглядати їх скарги та заяви з 

питань, що належать до її компетенції; 

16) визначати потребу в утворенні спеціальних установ і закладів 

соціального захисту для дітей; 

17) розробляти і реалізовувати власні та підтримувати громадські 

програми соціального спрямування з метою забезпечення захисту прав, 

свобод і законних інтересів дітей; 

18) відвідувати дітей, які опинилися у складних життєвих обставинах, 

перебувають на обліку в службі, за місцем їх проживання, навчання і 

роботи; вживати заходів для соціального захисту дітей; 

19) готувати та представляти на комісію з питань захисту прав дитини 

при Великолучківській сільській раді матеріали щодо батьків, які 

неналежним чином виконують обов’язки по вихованню та утриманню дітей, 

порушувати питання про позбавлення батьківських прав, відбирання дітей 

без позбавлення їх батьківських прав, поновлення громадян у батьківських 

правах, повернення  батькам відібраних дітей,   визначати місця проживання 

дитини, вирішувати спірні питання, пов’язані з вихованням дітей, захистом 

майнових (житлових) прав дітей, зміною прізвища або реєстрацією 

народження дитини, надавати повну цивільну дієздатність неповнолітній 

особі, надавати згоду на проведення психіатричного огляду та 

госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, направляти дитину на 

тимчасове утримання до дитячого закладу, в сім’ю патронатного вихователя; 

20) готувати та подавати до суду письмові висновки щодо участі одного 

з батьків у вихованні дитини, місця проживання дитини, позбавлення та 

поновлення батьківських прав, побачення з дитиною матері, батька, які 

позбавлені батьківських прав, відібрання дитини від особи, яка тримає її у 

себе не на підставі закону або рішення суду, управління батьками майном 

дитини, та інші висновки, передбачені чинним законодавством України; 

21) готувати проекти розпоряджень, рішень, наказів Великолучківської 

сільської ради з питань, що відносяться до повноважень щодо згоди або 

заперечення на відчуження нерухомого майна ( в т.ч. житла) та іншого 

майна, власником якого є дитина або право користування яким має дитина, 

направляти  дітей в державні інтернатні установи, зміну прізвища дитини, 

реєстрацію дитини в органах державної реєстрації актів цивільного стану, 

надавати дитині-сироті та дитині, позбавленій батьківського піклування, 

статусу, при втраті дитиною-сиротою та дитиною, позбавленою 



батьківського піклування, статусу, надавати повну цивільну дієздатність 

неповнолітній особі, надавати згоду на проведення психіатричного огляду та 

госпіталізацію дитини до психіатричного закладу, визначати порядок участі 

одного з батьків у вихованні дитини, створювати прийомної сім’ї, 

призначати опікунами/піклувальниками, звільняти  від обов’язків опікуна 

/піклувальника, припиняти опіки/піклування та інші, які стосуються захисту 

прав дітей; 

22) забезпечувати належну роботу єдиного електронного банку даних 

про дітей-сиріт та дітей, позбавлених батьківського піклування, і сім’ї 

потенційних усиновлювачів, опікунів, піклувальників, прийомних батьків, 

батьків-вихователів  шляхом своєчасного внесення достовірної інформації; 

23) вести роботу з внутрішньо-переміщеними особами щодо 

відновлення втрачених документів дітей, щодо нагляду за дітьми, які 

перебувають під опікою (піклуванням), та переїхали із зони проведення 

антитерористичної  операції та прилеглих до неї території й проживають на 

території Великолучківської  сільської ради тощо; 

24) виявляти дітей, які постраждали від торгівлі людьми та 

організовувати надання їм допомоги; 

3.2. Служба під час виконання покладених на неї завдань взаємодіє з 

іншими структурними підрозділами Великолучківської сільської ради та 

органами місцевого самоврядування, підприємствами, установами та 

організаціями усіх форм власності, об’єднаннями громадян і громадянами. 

3.3. Службу очолює начальник, який призначається на посаду на 

конкурсній основі за розпорядженням голови Великолучківської сільської 

ради або за рішенням Великолучківської сільської ради. 

3.4. Начальник служби: 

- здійснює керівництво діяльністю служби, несе персональну 

відповідальність за виконання покладених на неї завдань; 

- видає у межах своєї компетенції накази, організовує і контролює їх 

виконання; 

- затверджує функціональні обов’язки працівників служби; 

4. Для погодженого вирішення питань, що належать до компетенції 

служби, в ній може утворюватися колегія служби у складі начальника 

служби (голова колегії), спеціалістів служби, керівників інших структурних 

підрозділів селищної ради, органів внутрішніх справ, представників 

підприємств, установ, організацій, об’єднань громадян та благодійних 

організацій. 

Склад колегії служби затверджується головою Великолучківської 

сільської ради за поданням начальника служби. 

Рішення колегії проводяться в життя наказами начальника служби. 

5. Для розгляду наукових рекомендацій і пропозицій щодо поліпшення 

діяльності та вирішення інших питань у службі можуть утворюватися 

наукові та координаційні ради і комісії. 

Склад цих рад і комісій та положення про них затверджує начальник 

служби. 



6. Служба є юридичною особою, має самостійний баланс, рахунки в 

органах Казначейства, печатку із зображенням Державного герба України із 

своїм найменуванням. 

7. Гранична чисельність, фонд оплати праці працівників служби 

затверджуються сесією Великолучківської сільської  ради. 

8. Матеріально-технічне забезпечення служби здійснює 

Великолучківська сільська рада. 

9. Кошторис та штатний розпис служби затверджуються у 

встановленому порядку сесією Великолучківської сільської ради в межах 

визначеної граничної чисельності та фонду оплати праці її працівників. 

10. Служба є неприбутковою установою, утвореною та зареєстрованою 

в порядку, визначеному Законом, що регулює діяльність відповідної 

неприбуткової організації. 

11. Службі забороняється розподіляти отримані доходи (прибутки) або 

їх частини серед працівників (крім оплати їхньої праці, нарахування єдиного 

соціального внеску). 

12. Служба передає активи одній або кільком неприбутковим 

організаціям відповідного виду або зараховує до доходу бюджету у разі 

припинення юридичної особи (у результаті її ліквідації, злиття, поділу, 

приєднання або перетворення). 

 

 

 

 

 

 

 

 
 

  



  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.03.2021                                  с.В.Лучки                                №275 

 

Про  Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам фінансового відділу  Великолучківської сільської ради 

на 2021 рік 

 

Керуючись пунктом 5 статті  26 Закону України ”Про місцеве 

самоврядування в Україні“,  статтями 14, 15, 21 Закону України ”Про 

службу в органах місцевого самоврядування“,  Постановою Кабінету 

Міністрів України від 09 березня 2006 року№268  ”Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, судів та інших органів“ із змінами,   сільська 

рада  вирішила: 

           1.Затвердити Положення  про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам фінансового відділу  Великолучківської сільської 

ради на 2021 рік (додається). 

2.Преміювання працівників  та надання матеріальної допомоги 

проводити відповідно Положення про преміювання та надання матеріальної 

допомоги працівникам фінансового відділу Великолучківської сільської 

ради  2021 рік. 

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                                                      В.Коштура 

 

 

 

 

 



 

 

 

                                                    ПОЛОЖЕННЯ 
про преміювання та надання  матеріальної  допомоги працівникам фінансового 

відділу Великолучківської  сільської ради   

 
1.      Загальні положення 

            1.1. Положення про преміювання та надання  матеріальної  допомоги 

працівникам фінансового відділу Великолучківської сільської  ради (далі — 

Положення) розроблене відповідно до законів України «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови 

Кабінету Міністрів України від 09.03.2006р. №268 «Про упорядкування 

структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої 

влади, органів прокуратури, суддів та інших органів» зі змінами, наказу 

Міністерства Праці від 02.10.1996 р. з метою сприяння забезпечення 

своєчасного та якісного виконання завдань, планів, доручень органів влади, 

посилення впливу матеріального заохочення на покращення результатів 

роботи посадових осіб місцевого самоврядування Великолучківської 

сільської ради, стимулювання їх праці залежно від ініціативи, творчості в 

роботі, добросовісності виконання посадових обов'язків  та особистого 

внеску в загальні результати роботи. 

        Це положення визначає порядок формування і використання фонду 

преміювання, умови і порядок визначення розміру премій працівникам 

фінансового відділу, умови і порядок надання працівникам матеріальної 

допомоги на оздоровлення та матеріальної допомоги для вирішення 

соціально-побутових питань. 

              1.2.  Дія цього Положення поширюється на всіх працівників 

фінансового відділу Великолучківської сільської ради. 

1.3.  Преміювання працівників фінансового відділу здійснюється 

відповідно до їх особистого внеску в загальні результати роботи за 

підсумками роботи за місяць. 

1.4. За високі досягнення у праці  або виконання особливо важливої 

роботи з урахуванням особистого внеску, з нагоди ювілейних дат, 

державних і професійних свят,  за наказом начальника відділу працівникам 

може бути виплачена одноразова премія в межах затвердженого фонду 

оплати праці. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  шостої сесії  

восьмого скликання 

12.03.2021  №275 



1.5. Премія,  надбавка за високі досягнення  або за виконання 

особливих завдань не нараховується працівникам за час відпусток, 

тимчасової непрацездатності, відрядженим на навчання з метою підвищення 

кваліфікації, в тому числі за кордон. 

1.6. Виплачені суми премії та надбавки за високі досягнення, за 

виконання особливих завдань включаються в розрахунок середньомісячного 

заробітку при нарахуванні оплати по тимчасовій непрацездатності, а також 

в середній заробіток при нарахуванні матеріальної допомоги на 

оздоровлення, вирішення соціально-побутових питань. 

1.7.  Працівникам, які прийняті на роботу та звільнені з роботи в 

місяць, за який проводиться преміювання, премії не виплачуються, за 

винятком працівників, які вийшли на пенсію, звільнилися за станом 

здоров'я. 

1.8.  Працівникам, яким винесена догана, премія не виплачується 

протягом дії дисциплінарного стягнення згідно з наказом начальника 

відділу. Матеріальна допомога на оздоровлення  надається 

працівникам фінансовому відділу Великолучківської  сільської ради  один 

раз в рік при виході у щорічну відпустку в розмірі середньомісячної 

заробітної  плати в межах кошторисних призначень. 

1.10. Матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових 

питань надається за заявами посадовим особам (в тому числі особи, які 

повернулись із відпустки по догляду за дитиною, переведені працівники), 

один раз в рік по заяві працівника та згідно з наказом в розмірі 

середньомісячної заробітної плати  в межах кошторисних призначень, для 

новоприйнятих працівників за фактично відпрацьований час за умови 

наявності коштів у розмірі середньомісячного фонду заробітної плати. 

 

2. Фонд преміювання 

2.1.  Фонд преміювання працівників фінансового відділу 

сільської  ради утворюється в межах коштів, передбачених на преміювання 

у кошторисі та економії коштів на оплату праці. 

2.2.  На створення річного фонду преміювання спрямовуються 

кошти у розмірі не менше як 10 відсотків посадових окладів,надбавок та 

доплат фонду оплати праці. 

2.3.  Видатки на преміювання та надання матеріальної допомоги на 

оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань передбачаються в 

бюджеті сільської ради на наступний рік в розмірі середньомісячної 

зарплати. 

 

3.  Показники преміювання і розмір премії 



3.1. Преміювання працівників фінансового відділу встановлення їм 

надбавок здійснюється на підставі всебічного аналізу виконання ними 

основних обов’язків відповідно до наказу начальника відділу в межах 

коштів, передбачених на преміювання. 

3.2. Премія нараховується працівникам щомісячно у відсотках до 

посадового окладу з урахуванням надбавки за ранг посадової особи 

місцевого самоврядування та вислугу років та надбавку за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи. 

3.3. Розмір премії кожного працівника визначається в залежності 

від його особистого внеску в загальні результати діяльності відділу. При 

оцінці особистого внеску працівників враховується компетентність, 

ініціативність, складність, якість та оперативність виконання робіт, їх обсяг, 

проведення творчої, аналітичної роботи, ефективність та продуктивність 

розробок, прийнятих рішень, інші досягнення; 

3.4. Основними показниками (умовами) для преміювання 

працівників відділу є: 

- виконання заходів, передбачених планами роботи фінансового 

відділу  Великолучківської сільської ради; 

- раціональна і ефективна організація роботи колективу та 

добросовісне виконання посадових обов’язків; 

- прийняття ефективних управлінських рішень, висока 

результативність у роботі; 

- своєчасність та якість підготовки довідкових та аналітичних 

матеріалів до проектів нормативно-правових актів для розгляду на сесіях та 

засіданнях виконкому сільської ради; 

-  налагодження тісної співпраці з громадськістю, відповідними 

службами району, села, підприємствами, підприємцями; 

- своєчасне і ефективне виконання розпоряджень, рекомендацій 

вищих органів влади, завдань і доручень поставлених начальником відділу; 

- творчість, ініціатива, професійність та використання ефективних 

методів роботи; 

- якісна та своєчасна підготовка документів; 

- якісна і ефективна робота з листами та зверненнями громадян; 

- додатково відпрацьований час; 

- виконання робіт, які не входять до посадових обов’язків згідно з 

посадовою інструкцією; 

- постійне самовдосконалення, підвищення професійної 

кваліфікації; 

- належне утримання робочого місця, збереження майна та його 

раціональне і бережливе використання; 



- дотримання вимог трудового законодавства, правил трудового 

розпорядку, трудової і штатно-фінансової дисципліни, техніки безпеки та 

охорони праці і пожежної безпеки. 

3.5.  Недотримання показників (умов) п.п. 3.3, 3.4 тягне за собою 

зменшення розміру премії або її позбавлення. Підставою для цього також є: 

- прогул (в тому числі, відсутність на роботі більше 4-х годин 

протягом робочого дня) без поважних причин; 

- невиконання або неякісне виконання посадовою особою місцевого 

самоврядування обов’язків, передбачених ст. 8 Закону України ”Про службу 

в органах місцевого самоврядування“; 

- порушення посадовою особою місцевого самоврядування 

Загальних правил поведінки державного службовця; 

- притягнення працівника до дисциплінарної відповідальності чи 

застосування до нього заходів громадського впливу; 

- неналежне утримання робочого місця, порушення Правил 

внутрішнього трудового розпорядку, інструкцій по техніці безпеки, 

пожежної безпеки та правил санітарії і гігієни; 

- нераціональне використання енергоносіїв, витратних матеріалів, 

тощо; 

3.6. Повне або часткове позбавлення премії проводиться за той 

розрахунковий період, у якому мало місце упущення в роботі чи здійснення 

проступку; 

3.7. Максимальна межа премії для кожного працівника не 

встановлюється. 

 

4. Установлення надбавок 

4.1.  Законодавством визначено два види надбавок: 

-  надбавка за високі досягнення у праці; 

-  надбавка за виконання особливо важливої роботи. 

4.2.  Надбавка за високі досягнення у праці або за виконання 

особливо важливої роботи встановлюється службовцям у розмірі до 50 

відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за  вислугу років 

відповідно до наказу начальника фінансового відділу. 

4.3.  Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється праців-

никам за умови сумлінного та якісного виконання ними своїх посадових 

обов'язків, ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни. 

4.4. Надбавка за виконання особливо важливої роботи 

встановлюється на чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї 

роботи. 

4.5.  Працівникам може встановлюватися одночасно лише одна з 

цих надбавок. 



4.6.У разі несвоєчасного виконання завдань, погіршення якості 

роботи і порушення трудової дисципліни надбавка за високі досягнення у 

праці скасовується або розмір її зменшується у порядку, визначеному для їх 

встановлення. 

 

5.  Порядок преміювання 

5.1. Преміювання працівників фінансового відділу 

Великолучківської  сільської ради, а також встановлення надбавки за високі 

досягнення у праці, надбавки за виконання особливо важливої роботи 

здійснюється на підставі наказів начальника фінансового відділу. 

        У наказі визначається перелік працівників для преміювання із 

зазначенням розміру преміювання та працівників, яких потрібно позбавити 

премії із відповідним обґрунтування, перелік працівників для встановлення 

надбавки за високі досягнення у праці, надбавки за виконання особливо 

важливої роботи, та працівників яких потрібно позбавити надбавок в 

поточному місяці із відповідним обґрунтування, 

5.2. Головний спеціаліст з (бухгалтерського обліку та звітності) 

фінансового відділу щомісяця до 22 числа розраховує загальну суму коштів, 

що спрямовуються на преміювання, та подає на розгляд начальнику відділу. 

5.3.  Встановлення або позбавлення  премії працівникам відділу 

здійснюється на підставі наказу начальника відділу. 

5.4. Начальник фінансового відділу преміюється на підставі 

розпорядження сільського голови. 

5.5. Премія начальнику відділу нараховується  щомісячно у 

відсотках до посадового окладу, рангу, вислугу років, надбавку за високі 

досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи та 

виплачується  разом  із заробітною  платою  поточного  місяця. 

5.6. Матеріальна допомога на оздоровлення та вирішення 

соціально- побутових питань начальнику фінансового відділу надається за 

розпорядженням сільського голови в середньомісячному розмірі. 

 

6. Інші умови 

6.1. Нарахування та виплата премій, матеріальної допомоги на 

оздоровлення та вирішення соціально - побутових питань здійснюється 

головним спеціалістом з бухгалтерського обліку та звітності відділу на 

підставі відповідного наказу начальника відділу; 

6.2. Щомісячні  премії  включаються  у  заробіток  того  місяця, 

на  який  вони  припадають  згідно  з  розрахунковою  відомістю  на  заробіт

ну  плату,  інші премії і надбавки виплачуються одночасно з виплатою 

заробітної плати або в наступному місяці одночасно з виплатою авансу. 

 



  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

  12.03.2021                          с.В.Лучки                                №276 

 

Про  Положення про преміювання та надання матеріальної допомоги 

працівникам  відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради  на 2021 рік 
 

 

           Керуючись статями  25,  26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про місцеве самоврядування 

в Україні», Закону України «Про службу в органах місцевого 

самоврядування» та Постанови Кабінету Міністрів України від  09.03.2006 

року №268 «Про впорядкування структури та умов оплати праці 

працівників апарату органів виконавчої влади, органів прокуратури, судів та 

інших органів» зі змінами та доповненнями, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про преміювання, виплату надбавок, 

матеріальної допомоги та доплат працівникам відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради (додається). 

2.  Затвердити Положення про преміювання працівників закладів 

загальної середньої освіти, закладів  дошкільної освіти,  дитячих шкіл 

школи мистецтв, працівників культури Великолучківської сільської ради 

(додається). 

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

Великолучківської сільської ради Рубіш М.А. забезпечити виконання 

даного рішення у відповідності до вимог чинного законодавства. 

            4. 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                                                                В.Коштура              

 

 

 

 

 

 



                                                          

     ЗАТВЕРДЖЕНО 
рішення шостої сесії  

восьмого скликання   

12.03.2021 №276 

 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

 про преміювання, виплату надбавок, матеріальної допомоги та                  

доплат працівникам відділу освіти, молоді та спорту,культури 

туризму 

Великолучківської сільської ради  

  

І. Загальні положення 

           1.1. Положення про преміювання, виплату надбавок та матеріальної 

допомоги працівникам відділу освіти, молоді та спорту, культури ,туризму 

Великолучківської сільської ради (далі – Положення) розроблено відповідно 

до Законів України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про службу в 

органах місцевого самоврядування», «Про оплату праці», постанови 

Кабінету Міністрів України від 09 березня 2006 року №268 «Про 

упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів 

виконавчої влади, органів прокуратури, судів та інших органів», 

Колективного договору та з метою заохочення працівників відділу освіти, 

молоді та спорту ,культури, туризму Великолучківської сільської  ради за 

ініціативність, творчість у роботі, добросовісне виконання посадових 

обов'язків і завдань шляхом урахування їх особистого внеску в загальні 

результати роботи. 

   1.2. Дія цього Положення поширюється на усіх працівників відділу 

освіти, молоді та спорту, культури ,туризму Великолучківської сільської 

ради. 

   1.3. Преміювання працівників Відділу здійснюється відповідно до їх 

особистого вкладу в загальні результати роботи за підсумками роботи 

щомісячно.  

      1.4. Премія не нараховується працівникам за час відпусток, 

тимчасової непрацездатності, а також відрядженим, у тому числі за кордон 

у разі, якщо їх середньоденний заробіток за 2 попередніх місяці роботи є 

більшим, ніж денний за час відрядження.  

    1.5. Працівникам, які звільнені з роботи в місяць, за який 

проводиться преміювання, премія не виплачується. 

1.6. Працівникам, яким винесено догану, премія не виплачується 

протягом дії дисциплінарного стягнення. 

   1.7. Фонд преміювання працівників відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради утворюється у межах 

коштів, передбачених на преміювання у кошторисі та економії коштів на 

оплату праці. 

      1.8. Преміювання посадових осіб відділу, встановлення їм надбавок 

здійснюється за поданням начальника відділу  та погоджується сільським 

головою Великолучківської сільської ради. 



   1.9. Розмір премій, надбавок, матеріальної допомоги та доплат 

службовцям та обслуговуючому персоналу встановлюється начальником 

відділу у межах затвердженого фонду оплати праці працівникам відділу 

шляхом видання відповідного наказу. 

 1.10. Головний бухгалтер відділу освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради щомісяця до 20 числа 

розраховує загальну суму коштів, що спрямовуються на преміювання, та 

подає пропозиції на розгляд начальника Відділу сільської ради. 

    1.11. Виплата премій, надбавок та доплат здійснюється одночасно з 

виплатою заробітної плати. 

  

ІІ. Показники та порядок преміювання,  

розмір премії та встановлення надбавок 
  

2.1. За результатами роботи за місяць для визначення розміру премії 

працівникам враховуються такі показники: 

 своєчасне і якісне виконання завдань відповідно до посадових 

обов’язків працівників Відділу  та плану роботи відділу  сільської ради, 

затверджених начальником  Відділу; 

 постійне вдосконалення організації своєї роботи і підвищення 

кваліфікації; 

 зразкове виконання своїх трудових обов’язків, ініціатива і 

творчість у роботі; 

 утримання матеріально-технічної бази, бережливе ставлення до 

майна міської ради; 

 дотримання вимог техніки безпеки на робочому місці; 

 виконання обов’язків тимчасово відсутнього працівника; 

 якість виконання доручень сільського голови, виконавчого 

комітету сільської ради, начальника   відділу. 

           2.2. Зменшення відсотків премій чи стимулюючих надбавок 

працівникам або позбавлення їх таких здійснюється у разі: 

 невиконання чи несвоєчасне виконання розпоряджень та 

доручень керівництва сільської ради, наказів та доручень керівництва 

відділу; 

 несвоєчасного розгляду пропозицій, заяв, звернень громадян; 

 порушення строків розгляду документів, надання інформацій; 

 недобросовісного виконання посадових обов'язків і завдань; 

 несвоєчасна підготовка документів; 

 порушення трудової дисципліни. 

  

2.3. Начальнику  відділу  освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради:  
  

2.3.1. Встановлюється та виплачується щомісячна надбавка за 

високі досягнення у праці або за виконання особливо важливої роботи                                 

у  розмірі   до  50  відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки за 



ранг та надбавки за вислугу років у межах затвердженого фонду оплати 

праці згідно з чинним законодавством та нормативними документами. 

  2.3.2. Виплачується щомісячно надбавка за вислугу років посадової 

особи місцевого самоврядування у відсотках до посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг і залежно від стажу в органах місцевого 

самоврядування з моменту набуття відповідного права. 

    2.3.3. Виплачується щомісячно премія за результатами роботи  

відділу  освіти, молоді та спорту, культури, туризму  Великолучківської 

сільської ради у розмірі не менше 10 відсотків посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг, надбавки за вислугу років у межах фонду 

преміювання та економії фонду оплати праці. 

Конкретний розмір премії визначається в межах встановленого 

фонду оплати праці. 

2.3.4. Надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати   і 

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 

    2.3.6. Вищезазначені виплати проводяться відповідно до 

розпорядження сільського голови,  виходячи із наявного фонду заробітної 

плати.  

  

2.4. Посадовим особам, службовцям відділу  освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради: 
  

2.4.1. Установлюється та виплачується щомісячна надбавка за 

високі досягнення  у  праці або за виконання особливо важливої роботи у  

розмірі             до 50 відсотків посадового окладу з урахуванням надбавки 

за ранг та надбавки за вислугу років згідно з чинним законодавством та 

нормативними документами; 

    2.4.2.Преміюються: 

- посадові особи  відділу  освіти, молоді та спорту,культури,туризму 

Великолучківської сільської ради  відповідно до їх особистого внеску у 

загальні результати роботи щомісячно у відсотках до посадового окладу з 

урахуванням надбавки за ранг та вислугу років до 100 %; 

- службовці  відділу відповідно до їх особистого внеску у загальні 

результати роботи щомісячно у відсотках до посадового окладу до 100 %.  

    2.4.3. Виплачується надбавка за вислугу років посадової особи та 

службовцю відділу  у відсотках до посадового окладу з урахуванням 

надбавки за ранг і залежно від стажу державної служби, служби в органах 

місцевого самоврядування у таких розмірах: понад 3 роки – 10, понад 5 

років – 15, понад 10 років – 20, понад 15 років – 25, понад 20 років – 30, 

понад  25 років – 40 відсотків. 

   2.4.4. Надається матеріальна допомога на оздоровлення при наданні 

щорічної відпустки у розмірі  середньомісячної заробітної плати  і 

матеріальна допомога для вирішення соціально-побутових питань у розмірі 

середньомісячної заробітної плати. 



  2.4.5. Посадовим особам відділу вищезазначені виплати проводяться 

відповідно до розпорядження сільського голови за поданням начальника 

відділу освіти, молоді та спорту до 20 числа поточного місяця,  виходячи із 

наявного фонду заробітної плати.  
 

           2.4.6. Службовцям відділу вищезазначені виплати проводяться 

відповідно до наказу начальника відділу  освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради, при умові якщо не 

внесено пропозиції про позбавлення їх премій, надбавок, виходячи із 

наявного фонду заробітної плати.  

  

2.5 Обслуговуючому персоналу відділу  освіти, молоді та спорту, 

культури, туризму Великолучківської сільської ради: 
 

2.5.1. Водію легкового автомобіля встановлюється доплата за 

ненормований робочий день у  розмірі до 25 відсотків  тарифної ставки за 

відпрацьований час. 

2.5.2. Виплачується премія залежно від їхнього вкладу у кінцеві 

результати роботи у межах затвердженого фонду оплати праці. 

 2.5.3. Надається матеріальна допомога  на оздоровлення робітникам 

зайнятих обслуговуванням органів виконавчої влади місцевого 

самоврядування  при  наданні щорічної відпустки у розмірі, що не 

перевищує посадовий оклад. 

2.5.6.  Вищезазначені виплати проводяться  на підставі  наказу 

начальника відділу  освіти, молоді та спорту, культури, туризму  

Великолучківської сільської ради при умові якщо не внесено пропозиції 

про позбавлення їх премій, надбавок, виходячи із наявного фонду 

заробітної плати.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення шостої сесії  

восьмого скликання 

 12.03.2021 №276 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про преміювання працівників закладів загальної середньої освіти, 

закладів  дошкільної освіти,  дитячих шкіл школи мистецтв, 

працівників культури Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1 Це Положення визначає показники та умови преміювання 

закладів загальної середньої освіти, закладів  дошкільної освіти,  дитячих 

шкіл школи мистецтв, працівників культури (далі – працівники ) за високу 

результативність праці. 

1.2. Положення про преміювання працівників освіти та культури 

Великолучківської сільської ради (далі – Положення) розроблене відповідно 

до Кодексу законів про працю України (далі – КЗпП України), Законів 

України «Про оплату праці», «Про вищу освіту», «Основи законодавства 

України про охорону здоров’я», постанови Кабінету Міністрів України 

«Про оплату праці працівників на основі Єдиної тарифної сітки розрядів і 

коефіцієнтів з оплати праці працівників установ, закладів та організацій 

окремих галузей бюджетної сфери»від 30.08.2002 № 1298, наказів 

Міністерства освіти і науки України «Про впорядкування умов оплати праці 

та затвердження схем тарифних розрядів працівників навчальних закладів, 

установ освіти та наукових установ» від 26.09.2005 № 557, зареєстрованого 

в Міністерстві юстиції України 03.10.2005 за № 1130/11410, Міністерства 

праці та соціальної політики України і Міністерства охорони здоров'я 

України «Про впорядкування умов оплати праці працівників закладів 

охорони здоров'я та установ соціального захисту населення» від 05.10.2005 

№ 308/519, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 17.10.2005 за № 

1209/11489.  

1.3. Положення про преміювання працівників закладів загальної 

середньої освіти, закладів  дошкільної освіти,  дитячих шкіл школи 

мистецтв, працівників культури сільської ради запроваджується з метою: 

- підвищення мотивації працівників, керівників, професіоналів, 

фахівців та іншого персоналу закладів освіти щодо виявлення та 

використання резервів і можливостей підвищення результатів 

індивідуальної та колективної праці, з урахуванням внеску кожного 

працівника у результати діяльності закладу, кваліфікаційно-професійного 

досвіду, складності виконуваних робіт та функцій, рівня відповідальності та 

творчої активності; 

- створення умов для підвищення заробітної плати фахівців 

відповідно до особистого внеску у кінцеві результати роботи закладу освіти;  



- стимулювання до виконання працівниками службових обов’язків на 

високому професійному рівні та зміцнення трудової дисципліни.  

Визначення розміру премії та її виплата проводиться в залежності від 

специфіки роботи та особистого трудового внеску кожного працівника.  

         1.4. Преміювання здійснюється за рахунок та в межах затвердженого 

фонду заробітної плати установи на поточний рік за джерелами утворення 

економіїцього фонду, а саме: 

- економія фонду оплати праці за загальним та спеціальним фондами 

державного бюджету, яка може утворюватись за рахунок наявних вакансій, 

тимчасової непрацездатності, відпусток без збереження заробітної плати 

тощо в межах затвердженого кошторису доходів та витрат на календарний 

рік для усіх працівників закладів освіти;  

- кошти спеціального фонду державного бюджету в межах фактичних 

надходжень та затвердженого фонду оплати праці.  

Норми цього Положення реалізуються тільки в межах наявних коштів 

та кошторису,при цьому не допускається створення кредиторської 

заборгованості з оплати праці.  

 

2. Порядок і розміри преміювання 

2.1. Преміювання працівників освіти та культури  може проводитись 

за підсумками роботи трудового колективу за місяць (квартал, рік тощо), до 

державних і професійних свят, ювілейних дат, та в інших випадках за умови 

виконання основних показників діяльності установи відповідно до 

затверджених критеріїв якості роботи і в залежності від особистого внеску 

кожного працівника.  

Преміюванню підлягають працівники, які займають посади згідно з 

штатним розписом закладів освіти, а також працівники, щопрацюють за 

сумісництвом. 

2.2. Преміювання може бути персональним за особистий внесок у 

виконання важливого завдання чи термінової роботи, до знаменної дати 

тощо.  

2.3. Розмір премії конкретного працівника залежить від особистого 

внеску в результати роботи закладу освіти чи структурного 

підрозділу/установи, не обмежується граничними розмірами та 

встановлюється на підставі клопотання керівника, за погодженням 

начальника відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму та 

розпорядження голови Великолучківської  сільської ради.  

2.4. Розмір премії працівнику може встановлюватись як у відсотках 

до посадового окладу, так і в фіксованій грошовій сумі, за поданням 

керівника. 

На підставі розпорядження голови сільської ради та відповідно до 

фінансових можливостей установи, відділ освіти,молоді та спорту, 

культури, туризму не пізніше трьох робочих днів готує наказ про 

преміювання працівників. 



2.5. Виплати премій здійснюється на підставі наказу начальника 

відділу , як правило, у терміни виплати заробітної плати за першу та другу 

половину місяця, визначені Колективним договором установи. 

 

3. Показники преміювання 

3.1. Головними критеріями оцінки праці працівників при 

преміюванні є:  

- своєчасне і якісне виконання планової або оперативної роботи, 

доручень, наказів, розпоряджень;  

- якісне і сумлінне виконання робіт, пов’язаних з проведенням 

масових заходів;  

- значні досягнення в роботі, високі показники діяльності;  

- участь у конкурсах професійної майстерності; 

- високі результати зовнішнього незалежного оцінювання здобувачів 

освіти; 

- підготовка переможців ІІІ та ІV етапів Всеукраїнських учнівських 

олімпіад з навчальних предметів, ІІ, ІІІ етапів конкурсу-захисту науково-

дослідницьких робіт учнів – членів Малої академії наук України, призерів 

обласних та Всеукраїнських спортивних змагань; 

- підготовка навчально-методичних посібників, підручників, 

навчальних програм для реалізації варіативної складової типової освітньої 

програми тощо; 

- організація інноваційної педагогічної діяльності, висока 

результативність освітнього процесу; 

- забезпечення надійної і безперебійної роботи обладнання та 

устаткування;  

- виконання графіків планово-попереджувальних ремонтів;  

-розроблення і впровадження заходів, спрямованих на 

економіюенергоресурсів, водопостачання, матеріалів, палива, і 

енергозберігаючих технологій; 

- інші критерії та показники діяльності, що не суперечать 

законодавству та цьому Положенню.  

 

4. Позбавлення премії 

4.1. Розмір премії працівника може бути зменшено за такими 

підставами: 

-  невиконання або неналежне виконання посадових обов’язків та 

недотримання вимог посадової інструкції; 

- порушення виконавчої дисципліни (запізнення на роботу чи 

передчасне залишення свого робочого місця,порушення термінів виконання 

доручень та завдань, неякісного їх виконання);  

-  порушення Правил внутрішнього трудового розпорядку установи; 

-порушення правил техніки безпеки та охорони праці, виробничої 

санітарії, недотримання вимог санітарно-епідеміологічного режиму. 

4.2. Працівник позбавляється премії за: 



- повторні або систематичні порушення, передбачені п. 4.1. 

Положення; 

- недотримання антикорупційного законодавства; 

- недотримання трудової дисципліни (прогул, поява на робочому 

місці в стані алкогольного, наркотичного сп’яніння, порушення 

встановленого режиму роботи) та інші грубі порушення Правил 

внутрішнього трудового розпорядку; 

- подачу недостовірних первинних статистичних, бухгалтерських та 

інших даних, що призвели до викривлення бухгалтерських та фінансових 

звітів, порушень щодо визначення та нарахування заробітної плати, вартості 

платних послуг тощо; 

-у випадку притягнення до дисциплінарної відповідальності.  

4.3. Працівник, якому винесено догану, позбавляється премії строком 

на шість місяців від дати реєстрації наказу про накладення дисциплінарного 

стягнення. 

4.4. Якщо протягом визначеного терміну з дня винесення догани до 

нього не буде застосовано нове дисциплінарне стягнення, він вважається 

таким, що не мав дисциплінарного стягнення. 

4.5. Якщо працівник не допустив нового порушення трудової 

дисципліни, проявив себе як сумлінний працівник і стягнення з нього зняте 

наказом керівникадостроково, він преміюється на загальних підставах 

відповідно до норм цього Положення. 

 

5. НАДБАВКИ 

    5.1. Надбавка  за  високі  досягнення  у праці (або за складність і 

напруженість у роботі, або за виконання особливо важливої роботи )  

керівникам освіти  у  розмірі  до  50  відсотків  посадового  окладу  .  

    Надбавка за високі досягнення у праці встановлюється працівникам за 

умови сумлінного і якісного виконання ними своїх посадових обов’язків, 

ініціативності та відсутності порушень трудової дисципліни. 

    Надбавка за виконання особливо важливої роботи встановлюється на 

чітко визначений термін, тобто на період виконання цієї роботи. 

    При цьому працівникам може встановлюватися одна з цих надбавок   

 

6. Прикінцеві положення 

6.1. Із введенням в дію цього Положення усі попередні нормативні 

документи відділу освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської  сільської ради, що регламентують нарахування і 

виплату премій працівникам установи, вважаються такими, що втратили 

чинність. 

6.2.Зміни та доповнення до даного Положення вносяться у 

порядку,встановленому чинним законодавством та внутрішніми 

організаційно-розпорядчими документами відділу. 

6.3. Відносини, що не врегульовані у цьому Положенні, 

регулюються чинним законодавством України. 

6.4. Спори з питань преміювання розглядаються у порядку, 

передбаченому нормами чинного законодавства. 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с. В.Лучки   №277 
 

 

Про затвердження Положення про  Старостинську Раду   

(сіл старостинських округів  Великолучківської  сільської   

територіальної громади) 

 

З метою сприяння участі громадян у вирішенні питань місцевого 

значення, здійснення громадського контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб, належного представництва 

інтересів мешканців села (сіл) старостинських округів, керуючись ст. 3, 

ст.25, ч.1 ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні»,  

сільська  рада вирішила: 

 

1. Затвердити Положення про Старостинську раду (сіл старостинських 

округів Великолучківської сільської ради (додається). 

2. Старостам старостинських округів Великолучківської сільської 

ради забезпечити подання кандидатур членів Старостинської Ради, для їх 

розгляду та затвердження виконавчим комітетом Великолучківської 

сільської  ради. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань бюджету та регламенту. 

 

 

Сільський  голова                                                            В.Коштура                                                                   

             



                                                                                           Затверджено 

рішення шостої сесії 

восьмого  скликання  

12.03.2021 №277 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про  Старостинську раду (сіл старостинських  округів)  

Великолучківської сільської ради. 

 

1. Загальні положення 

1.1. Старостинська рада (сіл старостинських  округів) 

Великолучківської сільської ради. (далі - Рада) є постійно діючим 

колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою 

належного представництва інтересів мешканців відповідних сіл, що входять 

до старостинських округів Великолучківської сільської ради  (далі – сіл)). 

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, 

законами України, указами Президента України і постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Великолучківської 

сільської ради та виконавчого комітету, а також цим Положенням. 

1.3. Метою діяльності Ради є забезпечення участі мешканців 

відповідного села (сіл) у вирішенні питань відповідного населеного пункту, 

здійснення громадського контролю за діяльністю старости, налагодження 

ефективної взаємодії Великолучківської сільської  ради з громадськістю, 

врахування громадської думки під час формування та реалізації місцевої 

політики.  

1.4. Положення про Старостинську раду (сіл старостинських  округів) 

Великолучківської сільської ради (далі - Положення) затверджується 

Великолучківською сільською радою та оприлюднюється на офіційному 

веб-сайті сільської ради. 

 

2. Завдання, функції та права Ради 

         2.1. Основними завданнями Ради є: 

- сприяння реалізації конституційного права самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції та законів України; 

- здійснення громадського контролю за діяльністю старости 

відповідного старостинського округу; 

- забезпечення врахування старостою громадської думки при 

формуванні та реалізації місцевої політики та при підготовці проектів 

рішень сільської ради, виконавчого комітету, розпоряджень сільського  

голови, що стосуються відповідного села (сіл); 

- сприяння врахуванню громадської думки та розгляд пропозицій 

інститутів громадянського суспільства, щодо поліпшення умов проживання 

та захисту конституційних прав населення у відповідному селі (селах); 



       - сприяння в організації проведення культурно-освітніх та інших заходів 

в інтересах громади у відповідному селі (селах). 

 

          2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

- розробляє та подає старості пропозиції, щодо організації 

консультацій з громадськістю; 

- подає старості пропозиції щодо підготовки проектів нормативно-

правових актів з питань формування та реалізації місцевої політики у 

відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів сільської  ради 

на території відповідного села (сіл); 

- проводить відповідно до законодавства громадську експертизу (в 

т.ч. громадську антикорупційну експертизу) проектів нормативно-правових 

актів сільської  ради, що стосуються відповідного села (сіл); 

- збирає, узагальнює та подає старості для представлення сільському 

голові, сільській раді та її виконавчим органам, інформацію про пропозиції 

громадських організацій щодо вирішення питань, які мають важливе 

суспільне значення; 

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань 

розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці; 

- здійснює громадський  контроль  за  врахуванням  старостою 

пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення ним прозорості 

та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної інформації, яка 

знаходиться в його володінні, а також дотриманням ним нормативно-

правових актів, спрямованих на запобігання та протидію корупції;  

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.  

 

          2.3. Рада має право: 

- самостійно визначати порядок та затверджувати регламент своєї 

роботи; 

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, 

експертні групи тощо); 

- залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою 

їх керівників); 

- організовувати і проводити семінари, конференції та інші заходи;  

- отримувати від старости, сільської  ради та її виконавчих органів 

проекти нормативно-правових актів; 

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;  

- звертатись до старости, сільського голови, сільської  ради та її 

виконавчих органів з питань їх діяльності, вносити пропозиції щодо 

вдосконалення їх роботи; 

- порушувати перед Великолучківською сільською  радою питання 

про дострокове припинення повноважень старости у разі, якщо він порушує 

Конституцію або закони України, права і свободи громадян, не забезпечує 

здійснення наданих йому повноважень; 



- вносити пропозицію сільському голові, щодо кандидатури для 

призначення на посаду старости. 

-  вносити пропозицію до оргкомітету, виконавчого комітету, голові 

сільської ради, щодо відзначення мешканців сіл старостинського округу при 

святкуванні Державних Свят, Дня Села, інших заходів, тощо. 
 

3. Керівництво Ради 

3.1. Раду очолює голова, який за посадою є старостою відповідного 

старостинського округу. 

3.2. У разі припинення повноважень голови Ради чи неможливістю 

виконувати ним свої обов’язки з вагомих причин, його обов’язки виконує 

визначений рішенням Ради член цієї ж ради. 

3.3. Голова Ради: 

-  організовує діяльність Ради; 

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх 

проведення; 

-  підписує документи від імені Ради; 

-  представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої 

влади, сільською  радою та її виконавчими органами, об'єднаннями 

громадян, іншими органами місцевого самоврядування, засобами масової 

інформації; 

- має вирішальний голос у випадку рівного розподілу голосів при 

прийнятті Радою рішень віднесених до її компетенції.  

3.4. З числа членів Ради для ведення діловодства та ведення 

протоколів засідань за рішенням Ради обирається секретар Ради. Секретар 

Ради обирається на засіданні ради більшістю голосів від загального складу 

Ради. 

 

4. Членство у Раді 

4.1. До складу Ради можуть бути включені представники громадських 

об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, 

професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та 

їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути 

громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і 

провадять діяльність на території відповідного села (сіл) чи інші повнолітні 

особи, які проживають на території села на законних підставах, за поданням 

старости відповідного старостинського округу. 

4.2. Склад Ради села (сіл) становить від 7 до 15 членів (включно з 

головою). В старостинських округах до яких входить декілька сіл має бути 

забезпечено представництво членів Ради від кожного села, пропорційно 

кількості населення. 

4.3. До складу Ради не можуть бути включені: 

- народні депутати України, депутати місцевих рад, посадові особи 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім 

старости відповідного старостинського округу). 



- недієздатні або з обмеженою дієздатністю особи. 

- особи, які не зареєстровані і не проживають на відповідній території, 

або зареєстровані меньше ніж 3(три) роки, діяльність яких не здійснюється 

на відповідній території. 

- особи, що мають непогашену судимість, або відносно яких є судові 

вироки корупційного характеру, відбували покарання за важкі злочини. 

- неповнолітні особи.  

4.4. Склад Ради та внесення змін до нього затверджується рішенням 

виконавчого комітету Великолучківської сільської  ради, за поданням 

старости відповідного старостинського округу та сільського голови. 

4.5. Членство в Раді є персональним та здійснюється на громадських 

засадах. 

 

5. Організація роботи Ради 

5.1. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у 

разі потреби, але не менш ніж один раз на квартал. 

5.2. Позачергові засідання Ради можуть скликатися за ініціативою 

голови Ради або однієї третини загального складу її членів. 

5.3. Повідомлення про скликання засідань Ради, у тому числі 

позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за три  

робочих дні до їх початку. 

5.4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 

як половина її членів від загального складу. 

5.5. Засідання Ради проводяться відкрито. В засіданнях Ради можуть 

брати участь й інші особи без права голосу. 

5.6. Члени Ради можуть приймати участь у засіданнях дистанційно, в 

режимі відеоконференції.  

5.7. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

5.8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими 

для розгляду старостою, Великолучківською сільською радою та її 

виконавчими органами. 

5.9. Висновки та результати засідання Ради оформляються 

протоколом засідання, який підписується головою та секретарем Ради. 

5.10. Забезпечення роботи Ради приміщенням, створення умов для 

роботи ради та проведення її засідань здійснюється старостою відповідного 

старостинського округу. 

 

6. Припинення діяльності Ради 

           6.1. Рада припиняє свою діяльність у випадках: 

 - реорганізації або ліквідації старостинського округу в якому вона 

створена; 

 - прийняття рішення Радою про припинення своєї діяльності, але не 

менше як 2/3 від її загального складу; 



 - неможливості провести засідання протягом 6 місяців. 

 

 

Секретар сільської  ради        О.Строїн 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с. В.Лучки   №278 
 

 

Про затвердження Положення про Громадську Раду с.Великі Лучки 

Великолучківської сільської ради 

 

З метою сприяння участі громадян у вирішенні питань місцевого 

значення, здійснення громадського контролю за діяльністю органів 

місцевого самоврядування та їх посадових осіб, належного представництва 

інтересів мешканців села В.Лучки , враховуючи рекомендації постійної 

комісії з питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 

депутатської етики та місцевої згуртованості, керуючись ст. 3, ст.25, ч.1 

ст.59 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сільська  

рада вирішила: 

1. Затвердити Положення про Громадську Раду с.В.Лучки 

Великолучківської сільської ради (додається). 

2. Заступнику сільського  голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Зозуля І.І. забезпечити подання кандидатур членів Громадської  

Ради с.Великі Лучки для їх розгляду та затвердження виконавчим 

Великолучківською сільською  радою. 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 

регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості (Хома О.І.). 

 

 

Сільський  голова                        В.Коштура 

  



Затверджено 

рішення   восьмої  сесії 

шостого скликання 

12.03.2021 №278 

 

 

ПОЛОЖЕННЯ 

про Громадську Раду с.В.Лучки Великолучківської сільської ради 

 

1. Загальні положення 

1.1. Громадська рада с.В.Лучки  (далі - Рада) є постійно діючим 

колегіальним консультативно-дорадчим органом, утвореним з метою 

належного представництва інтересів відповідного села, що входить до 

складу Великолучківської  сільської ради. 

1.2. У своїй діяльності Рада керується Конституцією України, 

законами України, указами Президента України і постановами Верховної 

Ради України, прийнятими відповідно до Конституції України та законів 

України, актами Кабінету Міністрів України, рішеннями Великолучківської 

сільської ради та виконавчого комітету, а також цим Положенням. 

1.3. Метою діяльності Ради є забезпечення участі мешканців 

відповідного села  у вирішенні питань життєдіяльності  відповідного 

населеного пункту, налагодження ефективної взаємодії Великолучківської 

сільської  ради з громадськістю, врахування громадської думки під час 

формування та реалізації місцевої політики.  

1.4. Положення про Громадську Раду с.В.Лучки (далі - 

Положення) затверджується Великолучківською сільською радою та 

оприлюднюється на офіційному веб-сайті сільської  ради. 

 

2. Завдання, функції та права Ради 

2.1. Основними завданнями Ради є: 

- сприяння реалізації конституційного права самостійно вирішувати 

питання місцевого значення в межах Конституції та законів України; 

- забезпечення врахування керівництвом Великолучківської сільської 

ради громадської думки при формуванні та реалізації місцевої політики та 

при підготовці проектів рішень сільської  ради, виконавчого комітету, 

розпоряджень сільського голови, що стосуються відповідного села; 

- сприяння врахуванню громадської думки та розгляд пропозицій 

інститутів громадянського суспільства щодо поліпшення умов проживання 

та захисту конституційних прав населення у відповідному селі; 

       - сприяння в організації проведення культурно-освітніх та інших заходів 

в інтересах громади у відповідному селі.  

 

2.2. Рада відповідно до покладених на неї завдань: 

- розробляє та подає до Великолучківської сільської ради  пропозиції 

щодо організації консультацій з громадськістю; 



- подає сільській раді  пропозиції, щодо підготовки проектів 

нормативно-правових актів з питань формування та реалізації місцевої 

політики у відповідній сфері, удосконалення роботи виконавчих органів 

сільської  ради на території відповідного села. 

- збирає, узагальнює та подає заступнику сільського голови для 

представлення сільському голові, сільській раді та її виконавчим органам, 

інформацію про пропозиції громадських організацій щодо вирішення 

питань, які мають важливе суспільне значення на території відповідного 

села; 

- організовує публічні заходи для обговорення актуальних питань 

розвитку галузі чи адміністративно-територіальної одиниці на території 

відповідного села  ; 

- здійснює громадський  контроль  за  врахуванням  заступником 

сільського голови  пропозицій та зауважень громадськості, забезпечення 

ним прозорості та  відкритості своєї діяльності, доступу до публічної 

інформації, яка знаходиться в його володінні, а також дотриманням ним 

нормативно-правових актів, спрямованих на запобігання та протидію 

корупції; 

- готує та оприлюднює щорічний звіт про свою діяльність.  

 

2.3. Рада має право: 

- самостійно визначати порядок та затверджувати регламент своєї 

роботи; 

- утворювати постійні та тимчасові робочі органи (комітети, комісії, 

експертні групи тощо); 

- залучати до роботи працівників органів виконавчої влади, органів 

місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій (за згодою 

їх керівників), а також окремих фахівців; 

- організовувати і проводити семінари, конференції та інші заходи; 

- отримувати від заступника сільського голови,  ради та її виконавчих 

органів проекти нормативно-правових актів; 

- отримувати в установленому порядку від органів виконавчої влади, 

органів місцевого самоврядування, підприємств, установ та організацій, 

інформацію, необхідну для забезпечення діяльності Ради;  

- звертатись до заступника, ради та її виконавчих органів з питань їх 

діяльності, вносити пропозиції щодо вдосконалення їх роботи; 

-  вносити пропозицію до оргкомітету, виконавчого комітету, голові 

сільської ради, щодо відзначення мешканців села при святкуванні 

Державних Свят, Дня Села, інших заходів, тощо. 

 
 

3. Керівництво Ради 

3.1. Раду очолює заступник сільського голови, за умови, що він є  

уродженцем і мешканцем відповідного села. 

3.2. У разі припинення повноважень голови Ради чи неможливістю 

виконувати ним свої обов’язки з вагомих причин, його обов’язки виконує 

визначений рішенням Ради член цієї ж ради. 



3.3. Голова Ради: 

-  організовує діяльність Ради; 

- організовує підготовку і проведення її засідань, головує під час їх 

проведення; 

-  підписує документи від імені Ради; 

-  представляє Раду у відносинах з місцевими органами виконавчої 

влади, сільською  радою та її виконавчими органами, об'єднаннями 

громадян, іншими органами місцевого самоврядування, засобами масової 

інформації; 

- має вирішальний голос у випадку рівного розподілу голосів при 

прийнятті Радою рішень віднесених до її компетенції.  

3.4. З числа членів Ради для ведення діловодства та ведення 

протоколів засідань за рішенням Ради обирається секретар Ради. Секретар 

Ради обирається на засіданні ради більшістю голосів від загального складу 

Ради. 

 

4. Членство у Раді 

4.1. До складу Ради можуть бути включені представники громадських 

об’єднань, релігійних, благодійних організацій, творчих спілок, 

професійних спілок та їх об’єднань, асоціацій, організацій роботодавців та 

їх об’єднань, недержавних засобів масової інформації (далі - інститути 

громадянського суспільства), які зареєстровані в установленому порядку і 

провадять діяльність на території відповідного села  чи інші повнолітні 

особи, які проживають на території села на законних підставах, за поданням 

заступника сільського голови. 

4.2. Склад Ради  становить від 7 до 15 членів(включно з головою).  

4.3. До складу Ради не можуть бути включені: 

- народні депутати України, депутати місцевих рад, посадові особи 

органів державної влади та органів місцевого самоврядування (крім 

заступника сільського голови). 

- недієздатні або з обмеженою дієздатністю особи.  

- особи, які не зареєстровані і не проживають на відповідній території, 

або зареєстровані менше ніж 3(три) роки, діяльність яких не здійснюється 

на відповідній території. 

- особи, що мають непогашену судимість, або відносно яких є судові 

вироки корупційного характеру, відбували покарання за важкі злочини. 

- неповнолітні особи. 

4.4. Склад Ради та внесення змін до нього затверджується рішенням 

виконавчого комітету Великолучківської сільської  ради, за поданням 

голови та заступника сільського голови, за умови, що він є  уродженцем і 

мешканцем відповідного села. 

4.5. Членство в Раді є персональним та здійснюється на громадських 

засадах. 



 

5. Організація роботи Ради 

5.1. Основною формою роботи Ради є засідання, що проводяться у 

разі потреби, але не менш ніж один раз на квартал. 

5.2. Позачергові засідання Ради можуть скликатися за ініціативою 

голови Ради або однієї третини загального складу її членів. 

5.3. Повідомлення про скликання засідань Ради, у тому числі 

позачергових, доводяться до відома кожного її члена не пізніше ніж за три 

робочих дні до їх початку. 

5.4. Засідання Ради є правомочним, якщо на ньому присутні не менш 

як половина її членів від загального складу. 

5.5. Засідання Ради проводяться відкрито. В засіданнях Ради можуть 

брати участь й інші особи без права глосу. 

5.6. Члени Ради можуть приймати участь у засіданнях дистанційно, в 

режимі відеоконференції.  

5.7. Рішення Ради приймається відкритим голосуванням простою 

більшістю голосів її членів, присутніх на засіданні. У разі рівного розподілу 

голосів вирішальним є голос головуючого на засіданні. 

5.8. Рішення Ради мають рекомендаційний характер і є обов'язковими 

для розгляду заступником, Великолучківською сільською  радою та її 

виконавчими органами. 

5.9. Висновки та результати засідання Ради оформляються 

протоколом засідання, який підписується головою та секретарем Ради. 

5.10. Забезпечення роботи Ради приміщенням, створення умов для 

роботи ради та проведення її засідань здійснюється заступником сільського 

голови. 

 

6. Припинення діяльності Ради 

6.1. Рада припиняє свою діяльність у випадках: 

 - прийняття рішення Радою про припинення своєї діяльності, але не 

менше як 2/3 від її загального складу; 

 - неможливості провести засідання протягом 6 місяців. 

         Рада працює на термін повноважень депутатів Великолучківської 

сільської ради  восьмого скликання. 

 

 
 

 

 

 
 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №279 
 

 

Про  строки виплати заробітної плати  

 

Керуючись статтею  26  Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законом України «Про внесення змін до деяких 

законодавчих актів України щодо строків виплати заробітної плати», 

сільська рада вирішила: 

1. Виплачувати заробітну плату працівникам бюджетних установ 

Великолучківської сільської ради не рідше двох разів на місяць. 

Установити строки виплати заробітної плати працівникам за 

першу половину місяця – до 20 числа, за другу половину місяця 

до 10  числа наступного місяця. 

2. 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                                                     В.Коштура 

 

 

 

 

  



 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

  12.03.2021                          с.В.Лучки                                       №280 

 

 

Про створення робочої групи з проведення оптимізації мережі закладів 

культури  Великолучківської сільської ради 

 

 Керуючись  статями 26,  52 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  Законами України  «Про культуру», «Про 

бібліотеки і бібліотечну справу»,    Положенням про відділ освіти , молоді 

та спорту,  культури, туризму культури, туризму Великолучківської 

сільської ради, з метою оптимізації мережі закладів культури, ефективного 

використання приміщень закладів культури, сільська рада вирішила: 

1. Створити робочу групу з проведення оптимізації мережі закладів 

культури Великолучківської сільської ради згідно з додатком 1.  

 2.  Робочій групі з проведення оптимізації мережі закладів культури 

Великолучківської сільської ради: 

2.1. В місячний термін розробити план поетапних заходів щодо 

оптимізації мережі закладів культури Великолучківської сільської ради 

(далі – План заходів) з метою вирішення важливих соціально-культурних 

завдань: 

- створення умов для  забезпечення інформаційних, науково-

дослідних, освітніх, культурних та інших потреб користувачів бібліотек;  

- створення умов для забезпечення розвитку творчості людини, 

збирання, збереження, використання і поширення інформації про 

матеріальні та духовні культурні цінності, наукові розробки,  

- на забезпечення цілісності культурного простору України, 

доступності національного культурного надбання, дотримання прав 

громадян у сфері культури.  

2.2. Подати  розроблений   план  заходів  для  затвердження  на  

чергове 

засідання сесії сільської ради.  

3. Контроль   за  виконанням   цього  рішення   покласти  на 

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  

                                                                         до рішення  шостої сесії  

                                                                   восьмого скликання 

                                                                        12.03.2021  №280 

 

 

СКЛАД 

робочої групи з проведення оптимізації мережі закладів культури  

                                      Великолучківсьої сільської ради 

 

Голова робочої групи: 

Зозуля 

Іван Іванович 

 

заступник сільського голови з питань             

діяльності виконавчих органів 

сільської ради Великолучквської 

сільської ради 

 

Заступник робочої групи: 

Рубіш  

Марина Андріївна 

 

начальник відділу освіти молоді та 

спорту,  культури, туризму культури, 

туризму Великолучквської сільської 

ради 

Секретар робочої групи: 

Пацан  

Олена Іванівна 
головний спеціаліст по культурі і 

туризму відділу освіти молоді та 

спорту,  культури, туризму культури, 

туризму Великолучківської сільської 

ради  

 

Члени робочої групи: 

Балог  

Наталія Дмитрівна  

 

провідний спеціаліст  відділу 

бухгалтерського обліку та звітності 

Великолучківської сільської ради 

Горват 

Василь Іванович 

сільський депутат Великолучківської 

сільської ради (за згодою) 

Касинець  

Наталія Петрівна 

сільський депутат Великолучківської 

сільської ради (за згодою) 

Ковач  

Мирослава   Василівна 
завідуюча сільського клубу 

с.Червеньово (за згодою) 

Ліба  

Василь Петрович 
сільський депутат Великолучківської 

сільської ради(за згодою) 

Назаренко 

Надія Юріївна 

директор СБК с.Ракошино (за 

згодою) 

 



Сирохман  

Діана Василівна 

староста 

Шкоба  

Сергій Андрійович 

староста 

Янкулич  

Василь Васильович 

староста 

 

Секретар ради                                                                   О.Строїн 

  



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста  сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с. В.Лучки   №281 
 

 

Про зміни у найменуванні закладів дошкільної освіти, 

затвердження нової редакції Статутів 

 

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, 

пункту 39. Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України, статей  25, 26,  59,  60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій від 17.11.2020 № 1009-ІХ, Законів України «Про освіту», 

«Про повну загальну середню освіту», постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 вересня 1998 року          №1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 травня 2020 року №572-р «Про затвердження 

перспективного плану формування  територій громад Закарпатської 

області», з метою забезпечення належного функціонування закладів 

дошкільної освіти, сільська рада вирішила: 

              1.  Вважати засновником (власником) закладів дошкільної освіти  

Великолучківську сільську раду, розташовану за адресою: Україна, 89625, 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Гагаріна, будинок 37, ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 04350398, а саме: 

              1.1. Великолучківський дошкільний навчальний заклад №1 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області (код ЄДРПОУ 34799349, місцезнаходження: Україна, 89625, 

Закарпатська область, Мукачівський район , село Великі Лучки, вулиця 

Горького, будинок 61). 

1.2. Великолучківський дошкільний навчальний заклад №2 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 



області (код ЄДРПОУ 34799354, місцезнаходження: Україна, 89625, 

Закарпатська область, Мукачівський район , село Великі Лучки, вулиця 

Гагаріна , будинок 34 а). 

 

1.3. Ракошинський дошкільний навчальний заклад №1 

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ 34799506, місце знаходження: Україна, 89620, Закарпатська 

область, Мукачівський район, село  Ракошино, вулиця Садова , будинок 4 ). 

1.4.Ракошинський дошкільний навчальний заклад №2 

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ 34799511, місце знаходження: Україна, 89620, Закарпатська 

область, Мукачівський район , село  Ракошино, вулиця Кайданівська , 

будинок 23 ). 

1.5 Ракошинський дошкільний навчальний заклад №3 

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ 34799490, місце знаходження: Україна, 89620, Закарпатська 

область, Мукачівський район, село  Ракошино, вулиця Бенедиківська , 

будинок 20 ). 

1.6 Ракошинський дошкільний навчальний заклад №4 

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

(код ЄДРПОУ 34799250, місце знаходження: Україна, 89620, Закарпатська 

область, Мукачівський район, село  Ракошино, вулиця Набережна  , будинок 

1 ). 

1.7 Руськівський дошкільний навчальний заклад  Ракошинської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

34799244, місце знаходження: Україна, 89620, Закарпатська область, 

Мукачівський район , село  Руське, вулиця Духновича , будинок 104 ). 

1.8 Зняцівський дошкільний навчальний заклад  Зняцівської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

34919760, місце знаходження: Україна, 89650, Закарпатська область, 

Мукачівський район , село  Зняцьово, вулиця Вишнева , будинок 160). 

1.9  Червенівський дошкільний навчальний заклад  Зняцівської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

37940951, місце знаходження: Україна, 89651, Закарпатська область, 

Мукачівський район , село  Червеньово, вулиця Б\Н , будинок 377 а). 

 1.10 Кальницький дошкільний навчальний заклад  Кальницької 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

34855518, місце знаходження: Україна, 89633, Закарпатська область, 

Мукачівський район, село  Кальник, вулиця Миру , будинок б\н). 

1.11 Медведівський дошкільний навчальний заклад  Кальницької 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області (код ЄДРПОУ 

34799485, місце знаходження: Україна, 89633, Закарпатська область, 

Мукачівський район, село  Медведівці, вулиця Центральна , будинок 25 а). 

2.Змінити назви дошкільних навчальних закладів, які є 

комунальною власністю Великолучківської сільської ради на заклади 

дошкільної освіти           (далі – ЗДО): 



2.1. із Великолучківського дошкільного навчального закладу №1  

Мукачівської районної ради Закарпатської області на   Великолучківський 

ЗДО №1  Великолучківської  сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської  області; 

2.2. із Великолучківського дошкільного навчального закладу №2  

Мукачівської районної ради Закарпатської області на   Великолучківський 

ЗДО №2  Великолучківської  сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської  області; 

2.3. із Ракошинського дошкільного навчального заклад №1 

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

на Ракошинський ЗДО №1 Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

2.4. із Ракошинського дошкільного навчального закладу №2 

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

на ЗДО №2 Великолучківської  сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської  області; 

2.5. із Ракошинського дошкільного навчального закладу №3 

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

на Ракошинський ЗДО №3 Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

2.6. із Ракошинського дошкільного навчального закладу №4 

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

на Ракошинський ЗДО №4 Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області; 

    2.7. із Руськівського дошкільного навчального закладу  

Ракошинської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області 

на Руськівський ЗДО Великолучківської  сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської  області 

     2.8. із Зняцівського дошкільного навчального закладу  Зняцівської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області на Зняцівський 

ЗДО Великолучківської  сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської  області 

2.9. із Червенівського дошкільного навчального закладу  

Зняцівської сільської ради Мукачівського району Закарпатської області на 

Червенівський ЗДО Великолучківської  сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської  області; 

2.10. із Кальницького дошкільного навчального закладу  

Кальницької сільської ради Мукачівського району Закарпатської області на 

Кальницький ЗДО Великолучківської  сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської  області; 

2.11. із Медведівського дошкільного навчального закладу  



Кальницької сільської ради Мукачівського району Закарпатської області на 

Медведівський ЗДО Великолучківської  сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської  області; 

3. Затвердити нову редакцію Статутів  закладів дошкільної освіти 

Великолучківської  сільської ради: 

3.1. Статут  Великолучківського ЗДО №1 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області (додаток І); 

3.2.Статут Великолучківського ЗДО №2 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 2); 

3.3. Статут Ракошинського ЗДО №1 Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 3); 

              3.4.Статут Ракошинського ЗДО №2 Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 4); 

              3.5. Статут Ракошинського ЗДО №3 Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 5); 

3.6.Статут  Ракошинського ЗДО №4 Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 6). 

3.7.Статут Руськівського ЗДО №5  Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 7 ). 

3.8.Статут Зняцівського ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 8). 

3.9.Статут  Червенівського ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 9). 

3.10.Статут  Кальницького  ЗДО Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району  Закарпатської області (додаток 10). 

3.11.Статут Медведівського ЗДО Великолучківської  сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської  області (додаток 11). 

             4. Уповноважити керівників закладів дошкільної освіти 

Великолучківської  сільської ради  здійснити заходи необхідні для внесення 

змін до установчих документів закладу, реєстрації Статуту в новій редакції 

відповідно до вимог чинного законодавства та на вчинення дій, необхідних 

для державної реєстрації змін до відомостей, а саме:  

4.1 .Голод Тетяну  Ласлівну, директора  ЗДО №1 Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району  Закарпатської області; 

4.2. Левдер Ольгу Михайлівну, директора ЗДО №2 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 

4.3 Яцина Наталію Іванівну, директора Ракошинського ЗДО №1 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 



4.4.Вовк Світлану Михайлівну, директора Ракошинського ЗДО №2 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 

4.5.Ремета Марію Дмитрівну, директора Ракошинського ЗДО №3 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 

4.6.Юричко Марину Михайлівну, в.о.директора  Ракошинського 

ЗДО №4 Великолучківської сільської ради Мукачівського району  

Закарпатської області; 

4.7.Сідун Любов Іванівну, директора  Руськівського ЗДО 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 

4.8. Прокопчук Ярину Іванівну, директора Зняцівського  ЗДО 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 

4.9.Йовбак Оксану Іллівну, директора Червенівського ЗДО 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 

4.10.Коцака Оксану Володимирівну, директора Кальницького ЗДО  

Великолучківської сільської ради Мукачівського району                      

Закарпатської області; 

4.11.Логойда Мар’яну Юріївну, директора Медведівського ЗДО 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району  Закарпатської 

області; 

5.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на 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 

  

 
  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №282 

 

 

Відповідно до Конституції України, Цивільного кодексу України, 

пункту 39 Прикінцевих та перехідних положень Бюджетного кодексу 

України, статей  25, 26,  59,  60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Закону України «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», Закону України «Про внесення змін 

до деяких законів України щодо впорядкування окремих питань організації 

та діяльності органів місцевого самоврядування і районних державних 

адміністрацій від 17.11.2020 № 1009-ІХ, постанови Кабінету Міністрів 

України від 21 вересня 1998 року          №1482 «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності», розпорядження Кабінету Міністрів 

України від 13 травня 2020 року №572-р «Про затвердження 

перспективного плану формування  територій громад Закарпатської 

області»,  враховуючи рішення першої сесії Мукачівської районної ради від 

28 січня 2021 року №6 «Про передачу бюджетних установ та майна 

Великолучківській сільській раді»,  з метою забезпечення належного 

функціонування КП «Радгосп-завод «Кальницький», сільська рада 

вирішила: 

1.  Прийняти безоплатно у комунальну власність 

Великолучківської сільської ради  (ідентифікаційній код ЄДРПОУ: 

04350398) юридичну особу комунальне підприємство «Радгосп-завод 

«Кальницький» (код ЄДРПУО -00413742, місцезнаходження: 89633, 

Мукачівський район, с.Кальник, вул.Миру, 27). 

2. Вважати засновником (власником) комунального підприємства 

«Радгосп-завод «Кальницький»  Великолучківську сільську раду, 

розташовану за адресою: Україна, 89625, Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця Гагаріна, будинок 37, 

ідентифікаційний код ЄДРПОУ: 04350398.  

Про  безоплатне прийняття у комунальну власність 

Великолучківської сільської ради КП «Радгосп-завод «Кальницький» 

та  затвердження нової редакції Статуту 

 



3. Затвердити нову редакцію Статуту комунального підприємства 

«Радгосп-завод «Кальницький» (додається). 

4. Уповноважити в.о.директора  комунального підприємства 

«Радгосп-завод «Кальницький» Прокопця Вадима Юрійовича здійснити 

заходи необхідні для внесення змін до установчих документів закладу, 

реєстрації Статуту в новій редакції відповідно до вимог чинного 

законодавства та на вчинення дій, необхідних для державної реєстрації змін 

до відомостей. 

5. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів ради Зозуля І.І. спільно з в.о.директора комунального підприємства 

«Радгосп-завод «Кальницький» Прокопець В.Ю. вжити організаційно-

правові заходи відповідно до норм чинного законодавства щодо передачі 

комунального підприємства, майна та установчих документів. 

6. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

комісію з  питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту (Микита В.І.). 

 

 

 

        Сільський голова                                                                    В.Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

12.03.2021                         с.В.Лучки                   №283 

 

Про Програму охорони навколишнього 

природного середовища на  території Великолучківської 

сільської ради  сільської територіальної  громади на 2021 рік» 
 

     Керуючись статею 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», розділом X Закону України «Про охорону 

природного середовища», постановою Кабінету Міністрів України від  

17.09.1996 року №1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що 

належать до природоохоронних заходів», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  Програму охорони навколишнього природного середовища 

на території Великолучківської сільської ради сільської  територіальної 

громади на 2021 рік (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                                                         В.Коштура  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 
 

 

ПРОГРАМА 

охорони навколишнього природного середовища на території 

Великолучківської сільської ради сільської територіальної громади 

 на 2021 рік 

 

І. ЗАГАЛЬНА ЧАСТИНА 

Охорона навколишнього природного середовища, раціональне 

використання природних ресурсів, забезпечення екологічної  безпеки 

життєдіяльності людини – невід’ємна умова сталого економічного та 

соціального розвитку України та громади. 

З цією метою в нашій державі здійснюється екологічна політика, 

спрямована на збереження безпечного для існування  живої 

і  неживої  природи навколишнього середовища, захист життя і здоров’я 

населення від негативного впливу, зумовленого забрудненням 

навколишнього природного середовища, досягнення гармонійної взаємодії 

суспільства і природи, охорону, раціональне використання і відтворення 

природних ресурсів. 

Аналіз стану навколишнього середовища Великолучківської 

сільської територіальної громади свідчить, що наявні природні екологічні 

ресурси не спроможні самостійно компенсувати наслідки безвідповідальної 

виробничої та побутової діяльності людини. На даний час гостро стоїть 

проблема покращення водо забезпечення населення та якості питної води, 

технічного стану колодязів та артезіанських свердловин, реконструкція 

систем каналізації. 

Також, глобальною проблемою є несанкціоноване вирубування 

зелених насаджень, спалювання та знищення лісосмуг, випалювання стерні 

на сільгоспугіддях, внаслідок чого гине флора і фауна. 

Несанкціоноване розміщення побутових відходів населення є 

суттєвим чинником негативного впливу на земельні та водні ресурси 

громади і здоров’я людей. 

Накопичення побутового сміття в лісозахисних смугах вподовж 

автомобільних доріг, в лісонасадженнях в зоні житлової забудови - і є 

одним із потенційних джерел забруднення довкілля, що являє собою велику 

загрозу навколишньому природному середовищу та підлягає утилізації. 

Тому одним із пріоритетних питань захисту навколишнього 

природного середовища на сільської території громади є організація робіт 

по вивозу відходів та локалізація стихійних звалищ. 

ЗАТВЕРДЖЕНО  

рішення  шостої сесії  

восьмого скликання 

12.03.2021  №283 



Розвиток зеленого господарства виконується переважно за 

рахунок створення локальних зелених зон: паркових насаджень, 

фруктових садів. 

Актуально на сьогодні: забезпечення обслуговування зелених 

насаджень в межах житлової забудови (прибудинкових територій житлових 

масивів, впродовж доріг та населених пунктів). 

Ситуація, що склалася вимагає впровадження природоохоронних 

заходів спрямованих на створення безпечних умов проживання мешканців 

Великолучківської  громади та покращення екологічного стану в цілому. 

 

ІI. Правовою основою Програми є: 

Конституція України; 

Закон України «Про охорону навколишнього природного 

середовища», 

Постанова Кабінету Міністрів України від 17 вересня 1996 року 

№1147 «Про затвердження переліку видів діяльності, що належать до 

природоохоронних заходів». 

 

IІІ. Мета та основні завдання Програми 

Дана Програма розроблена з метою забезпечення екологічної 

безпеки, запобігання і ліквідації негативного впливу господарської та іншої 

діяльності на навколишнє природне середовище, збереження природних 

ресурсів території Великолучківської сільської ради  сільської  

територіальної громади та забезпечення виконання Закону України «Про 

охорону навколишнього природного середовища», постанови Кабінету 

Міністрів України від 17 вересня 1996 року №1147 «Про затвердження 

переліку видів діяльності, що належать до природоохоронних заходів». 

 

ІV. Фінансове забезпечення Програми: 

Джерелом фінансування заходів щодо охорони довкілля є кошти 

спеціального  фонду в розмірі 1000,00грн (одна тисяча гривень 00 копійок) 

охорони навколишнього середовища бюджету сільської ради та інші 

джерела, не заборонені чинним законодавством. 

 

V. Основні напрямки реалізації Програми: 

Основними напрямками реалізації Програми є: 

-  забезпечення екологічно безпечного збирання, перевезення, 

зберігання, знешкодження і захоронення відходів; 

- недопущення забруднення, засмічення та виснаження водойм, 

систематичне очищення та запруднення; 

- проведення заходів по боротьбі з шкідливою дією вод 

(упорядкування джерел, очищення зливних труб, мостів, русел балок); 

- ліквідація наслідків буреломів та вітроломів; 

 -  озеленення території сіл, створення парків та скверів, належне 

утримання існуючих парків та скверів; 



- боротьба з карантинними шкідниками на території сіл, 

викошування узбіч, зон зелених насаджень, парків, скверів, місць 

загального користування, обрізка дерев; 

- ліквідація стихійних сміттєзвалищ, не допущення їх повторного 

утворення; 

- недопущення розорювання пасовищ; 

- впровадження роздільного збирання твердих побутових відходів; 

 

VI. Контроль за виконанням заходів Програми 

Відповідальність за організацію виконання заходів програми 

покладається на виконавчий комітет Великолучківської  сільської ради. 

Контроль за виконанням Програми здійснюється постійними 

депутатськими комісіями з питань  житлово – комунального господарства та 

комунальної власності, містобудування будівництва, земельних відносин та 

охорони природи та з питань планування, фінансів, бюджету та соціально-

економічного розвитку. 

VIІ. Очікувані результати Програми 

Покращення стану навколишнього природного середовища на 

території населених пунктів Великолучківської  сільської ради  

територіальної громади. 
 

  

  
 

  



   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 12.03.2021 с.В.Лучки   №  284 

 

                    Відповідно до пункту 23 до статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні»,  сільська рада вирішила: 

 

1.  Затвердити розпорядження сільського голови:   

- від 05.02.2021 року № 11 «Про затвердження паспортів 

бюджетної прогмами на 2021 рік»  

- від 11.02.2021 року №13 «Про внесення змін до річного розпису 

доходів по загальному фонду. 

 

2. Контроль за виконання даного рішення покласти на Постійну 

комісія з питань планування, фінансів, бюджету, соціально-економічного 

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

 

 

 

             Сільський голова                                                                    В. Коштура  

  

Про затвердження розпоряджень сільського голови  

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №  285 
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Про затвердження Положення  

про порядок здійснення державної регуляторної політики 

Великолучківською сільською радою  

Мукачівського району  Закарпатської області 

 

         Відповідно до статей 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст. 7, 13 Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

Постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження методик 

проведення аналізу впливу та відстеження результативності 

регуляторного акта» 11.03.2004 року № 308, з метою забезпечення 

реалізації державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності при розробці та прийнятті регуляторних актів, сільська рада 

вирішила: 

 

1. Затвердити положення про порядок прийняття регуляторних 

актів  Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області, її виконавчого комітету, згідно з додатком.  

 

       2. Покласти повноваження з питань реалізації державної 

регуляторної політики Великолучківської сільської ради 

Мукачівського району Закарпатської області на постійну комісію   з 

питань прав людини, законності, запобігання корупції, регламенту, 

депутатської етики та місцевої згуртованості (Хома О.І.). 

 



 

ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішенням 6 сесії 8 скликання 

Великолучківської сільської ради  

12.03.2021 №285 

 

Положення  

про порядок здійснення державної регуляторної політики 

Великолучківською сільською радою  

Мукачівського району  Закарпатської області 

 

1.Загальні положення 

      1.1. Положення про порядок здійснення Великолучківською сільською 

радою Мукачівського району Закарпатської області (далі – сільська рада) 

державної регуляторної політики (далі – Положення) розроблено з метою 

реалізації повноважень сільської ради у здійсненні державної регуляторної 

політики, встановлення єдиного підходу до обґрунтування проектів та 

прийняття прозорих, ефективних та економічно доцільних регуляторних 

актів, а також усунення перешкод для розвитку підприємницької діяльності. 

    1.2. Положення розроблено відповідно до Закону України «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

постанови Кабінету Міністрів України від 11.03.2004 р. № 308 «Про 

затвердження методик проведення аналізу впливу та відстеження 

результативності регуляторного акта», Регламенту роботи 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області. 

    1.3. Положення регулює процеси підготовки проектів регуляторних актів, 

прийняття регуляторних актів, офіційного оприлюднення прийнятих 

регуляторних актів, відстеження їх результативності, перегляду, 

оприлюднення інформації про здійснення регуляторної діяльності та 

звітування про здійснення державної регуляторної політики. 

    1.4. Відповідальною постійною комісією по здійсненню сільською радою 

державної регуляторної політики є постійна комісія з питань прав людини, 

законності, запобігання корупції, регламенту, депутатської етики та 

місцевої згуртованості  (далі – відповідальна постійна комісія). 

   1.5. В цьому Положенні основні терміни застосовуються у такому 

значенні: 

 регуляторний акт – це прийнятий сільською радою нормативно-

правовий акт, який або окремі положення якого спрямовані  на правове 

регулювання господарських відносин, а також 

адміністративних  відносин між сільською радою та суб'єктами 

господарювання; 



 прийнятий сільською радою інший офіційний письмовий документ, 

який встановлює, змінює чи скасовує норми права, застосовується 

неодноразово та щодо невизначеного кола осіб 

і  який  або  окремі  положення  якого   спрямовані на правове 

регулювання господарських  відносин, а також  адміністративних 

відносин між сільською радою та  суб'єктами  господарювання, 

незалежно від того, чи вважається цей документ відповідно до закону, 

що регулює відносини у певній сфері, нормативно-правовим актом; 

 аналіз регуляторного впливу – документ, який містить обґрунтування 

необхідності державного регулювання шляхом прийняття регуляторного 

акта, аналіз впливу, який справлятиме регуляторний акт на ринкове 

середовище, забезпечення прав та інтересів суб’єктів господарювання, 

громадян та держави, а також обґрунтування відповідності проекту 

регуляторного акта принципам державної регуляторної політики. 

 

2.Підготовка проектів регуляторних актів 

 

2.1. Підготовка проектів регуляторних актів передбачає: 

2.1.1. планування діяльності сільської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів; 

2.1.2. розроблення проектів регуляторних актів; 

2.1.3. підготовка аналізу регуляторного впливу; 

2.1.4. оприлюднення проекту регуляторного акту та аналізу регуляторного 

впливу з метою одержання зауважень і пропозицій; 

2.1.5. проведення обговорення проекту регуляторного акта; 

2.1.6. розгляд проектів регуляторних актів. 

 

2.2. Планування діяльності сільської ради з підготовки проектів 

регуляторних актів 

2.2.1. Сільська рада затверджує плани діяльності з підготовки проектів 

регуляторних актів на наступний календарний рік не пізніше 15 грудня 

поточного року. 

2.2.2. План діяльності з підготовки проектів регуляторних актів повинен 

містити визначення видів і назв проектів, цілей їх прийняття, строків 

підготовки проектів, найменування органів та підрозділів, відповідальних за 

розроблення проектів регуляторних актів. 

2.2.3. Затверджений план сільської ради з підготовки проектів регуляторних 

актів, а також відповідні зміни до нього, оприлюднюються не пізніше як у 

десятиденний строк після їх затвердження шляхом розміщення на офіційній 

сторінці сільської ради в мережі Інтернет . 

 

2.3. Розроблення проектів регуляторних актів 

2.3.1. Розробником проектів регуляторних актів можуть бути депутати 

сільської ради, голова, виконавчий комітету сільської ради, або його 

структурні підрозділи, постійні комісії сільської ради, особа чи група осіб, 

що уповноважені розроблювати проекти регуляторних актів. 



 

 

2.4. Підготовка аналізу регуляторного впливу 

2.4.1. Підготовка аналізу регуляторного впливу (далі – АРВ) здійснюється 

розробником проекту регуляторного акта в порядку, встановленому ст. 8 

Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності», та відповідно до постанови Кабінету Міністрів 

України від 11.03.2004 р. № 308 «Про затвердження методик проведення 

аналізу впливу та відстеження результативності регуляторного акта». 

2.4.2. У разі внесення на розгляд сільської ради проекту регуляторного акта 

без АРВ відповідальна постійна комісія приймає рішення про направлення 

проекту регуляторного акта на доопрацювання органу чи особі, яка внесла 

цей проект. 

2.4.3. За мотивованим  поданням  депутата  ради,  постійної  комісії 

ради,  голови сільської ради  відповідальна  постійна 

комісія  може  прийняти  рішення  про  забезпечення  підготовки  в порядку, 

встановленому частинами другою та третьою статті 34 Закону «Про засади 

державної регуляторної політики у сфері господарської 

діяльності»,  експертного  висновку  щодо  регуляторного впливу проекту 

регуляторного  акта,  внесеного  цим  депутатом  ради,  постійною 

комісією  ради,  головою сільської ради.  У цьому разі аналіз регуляторного 

впливу не готується,  а  експертний  висновок щодо  регуляторного  впливу 

готується відповідно до вимог статті 8 Закону Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності». 

 

2.5. Оприлюднення проекту регуляторного акта та АРВ з метою 

одержання зауважень і пропозицій. 

2.5.1. Оприлюднення з метою одержання зауважень і пропозицій проектів 

регуляторних актів проводиться до внесення цих проектів на розгляд 

сільської ради. 

2.5.2. За рішенням відповідальної постійної комісії: 

2.5.2.1. оприлюднюються проекти регуляторних актів, які не 

оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сільської ради; 

2.5.2.2. можуть повторно оприлюднюватися проекти регуляторних актів, які 

оприлюднювалися до внесення їх на розгляд сільської ради. 

2.5.3. Повідомлення про оприлюднення проекту регуляторного акта, проект 

регуляторного акта та відповідний АРВ оприлюднюється в порядку та 

строки, встановлені ст. ст. 9, 13 Закону України «Про засади державної 

регуляторної політики у сфері господарської діяльності» шляхом 

розміщення на офіційній сторінці сільської ради в мережі Інтернет або (за 

можливості) – в районній газеті «Лубенщина». 

2.5.4. Витрати, пов’язані з оприлюдненням проекту регуляторного акта та 

АРВ, фінансуються за рахунок розробника проекту регуляторного акта. 

 

2.6. Проведення обговорення проекту регуляторного акта 

2.6.1. Зауваження і пропозиції щодо оприлюдненого проекту регуляторного 

акта, внесеного на розгляд сільської ради, та відповідного АРВ надаються 



фізичними та юридичними особами, їх об’єднаннями розробникові цього 

проекту та постійній комісії сільської ради, до сфери відання якої належить 

супроводження розгляду проекту регуляторного акта (далі – профільна 

постійна комісія). 

2.6.2. Усі зауваження і пропозиції щодо проекту регуляторного акта та 

відповідного АРВ, одержані протягом встановленого ч. 6 ст. 9 Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності» строку, підлягають обов’язковому розгляду 

розробником цього проекту. За  результатами цього розгляду розробник 

проекту регуляторного акта повністю чи частково враховує одержані 

зауваження і пропозиції або мотивовано їх відхиляє. 

 

2.7. Розгляд проектів регуляторних актів 

2.7.1. Кожен проект регуляторного акта, що внесений на розгляд сільської 

ради, подається до відповідальної постійної комісії для вивчення та надання 

висновків про відповідність проекту регуляторного акта вимогам статей 4 та 

8 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності». 

2.7.2. Відповідальна постійна    комісія    забезпечує    підготовку 

експертного висновку щодо регуляторного впливу  внесеного  проекту 

регуляторного  акта,  який  разом  з  цим  проектом  та підписаним 

аналізом  регуляторного  впливу подається до уповноваженого органу для 

підготовки у встановленому Кабінетом Міністрів України порядку 

пропозицій  щодо  удосконалення  проекту  відповідно  до принципів 

державної  регуляторної політики (далі - пропозиції уповноваженого 

органу). 

2.7.3. На підставі     аналізу     регуляторного     впливу,    яким 

супроводжувався проект регуляторного акта  при  його  внесенні  на розгляд 

сесії відповідної ради,  а також експертного висновку щодо 

регуляторного  впливу  цього  проекту та пропозицій уповноваженого 

органу  відповідальна  постійна  комісія  готує  свої висновки про 

відповідність  проекту  регуляторного  акта  вимогам статей 4 та 8  Закону 

України «Про засади державної регуляторної політики у сфері 

господарської діяльності».  У  випадках,  визначених частиною другою 

статті 33 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у 

сфері господарської діяльності»,  такі  висновки  готуються  на підставі 

експертного висновку  щодо  регуляторного  впливу та пропозицій 

уповноваженого органу. 

2.7.4. Висновки   відповідальної  постійної  комісії  та  пропозиції 

уповноваженого   органу  передаються  для  вивчення  до  постійної 

комісії,  до  сфери  відання  якої належить супроводження розгляду 

проекту  регуляторного  акта  у  відповідній  раді (головна 

постійна   комісія),  за  винятком  випадків,  коли  відповідальна постійна 

комісія є головною постійною комісією. 

2.7.5. При представленні на пленарному засіданні сесії ради проекту 

регуляторного   акта   голова   відповідальної  постійної  комісії 

доповідає  висновки  цієї  постійної  комісії  про   відповідність 



проекту  регуляторного  акта вимогам статей 4 та 8 Закону України «Про 

засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності», 

а також  пропозиції уповноваженого органу разом з рішенням постійної 

комісії щодо їх врахування. 

 

3. Прийняття регуляторного акта. 

3.1. Прийняття регуляторного акта здійснюється в порядку, встановленому 

Регламентом роботи Великолучківської сільської ради Мукачівського 

району Закарпатської області для прийняття рішень сільської ради. 

 

4. Офіційне оприлюднення прийнятих регуляторних актів. 

4.1. Прийняті сільською радою регуляторні акти офіційно оприлюднюються  

шляхом розміщення на офіційному сайті сільської ради . 

 

 

           

    Сільський голова                                                                  В. Коштура 

 

  



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №286 
 

 

Про  дострокове припинення повноважень 

старости  сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Руське, 

Чопівці  та звільнення старости Головчак Ю.М. 

 
 

Відповідно до п. З ч. З ст. 26; п. 1, ч. 1, п. 1 ч. 7 ст. 791 Закону 

України «Про місцеве самоврядування в Україні»; п. 1 ст. 36 КЗпП України; 

на підставі звернення старости   сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, 

Кайданово, Руське, Чопівці  з особистою заявою до сільської ради про 

складення ним повноважень старости від 12.03.2021року сільська рада 

вирішина:  

1. Взяти до відома факт припинення достроково повноважень 

старости  сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці  

Головчак Юрія Миколайовича. 

2. Звільнити старосту Головчак Юрія Миколайовича  у зв’язку з 

достроковим припиненням повноважень за угодою сторін, з дня прийняття 

рішення. 

3.  Головчак Ю.М. передати закріплені за ним 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.  Контроль за виконанням рішення покласти на  пості йну 

комісію з питань прав людини, законності, запобігання корупції, 

регламенту, депутатської етики та місцевої згуртованості (Хома О.І.). 

  

 

 

Сільський голова                                                     В.Коштура 

  



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

 Шоста сесія восьмого скликання 

                    Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021_ с.В.Лучки   №287_ 

 

 

Розглянувши пропозицію Великолучківського сільського голови 

Коштура Василя Омеляновича, керуючись статею 26 частина 1, статтею 541, 

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

«Про службу в органах місцевого самоврядування», з метою забезпечення 

гарантій місцевого самоврядування на територіях, які ввійшли до складу 

Великолучківської сільської територіальної громади,  сільська  рада 

вирішила: 

1.    Затвердити  старостою сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, 

Кайданово, Руське, Чопівці  Великолучківської сільської територіальної 

громади  Янкулича Василя Васильовича. 

2. Присвоїти  Янкуличу  Василю  Васильовичу 13 ранг  посадової 

особи місцевого самоврядування в межах 6 категорії посад. 

3. Приступити до виконання обов’язків старости  сіл Ракошино, 

Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці   Великолучківської 

сільської територіальної громади з 16 березня 2021 року. 

 

 

 

        Сільський голова                                                                    В.Коштура  

 

  

Про затвердження на посаду старости  

Великолучківської сільської територіальної громади    
 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                   №  288  
 

 
              Керуючись статтею 25, частиною 1 статті 59  Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні", частини 2 статті 6 Закону України “Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану”,  сільська рада вирішила: 

 

 1. Уповноважити на вчинення дій з реєстрації актів цивільного стану 

громадян (визначених частини 2 статті 6 Закону України “Про державну 

реєстрацію актів цивільного стану”), наступних посадових осіб сільської 

ради: 

 

 1.1. на території сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, Кайданово,    

Руське, Чопівці, Мукачівського району, Закарпатської області старосту 

Янкулич Василя Васильовича. 

 

         2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

 

 

Сільський голова                                                                        В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про уповноваження посадових осіб на вчинення дій з реєстрації актів 

цивільного стану громадян 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

 Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   №289 

 

 

Відповідно до підпункту 5 п.1 ст.26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  сільська рада  вирішила: 

1. Ввести у склад виконавчого комітету  Великолучківської сільської 

ради восьмого скликання Янкулича Василя Васильовича. 

2. Затвердити персональний склад виконавчого комітету у новому 

складі: 

1. Коштура Василь Омелянович – Великолучківський сільський 

голова; 

2. Зозуля Іван Іванович - заступник Великолучківського сільського 

голови з питань діяльності виконавчих органів; 

3. Логойда Тетяна Іванівна – керуюча  справами виконкому 

Великолучківської сільської ради; 

4.   Шкоба Сергій Андрійович – староста сіл Кальник, Кузьмино, 

Медведівці, Руська Кучава, Шкуратівці Великолучківської сільської 

територіальної громади     

5.   Сирохман Діана Василівна – староста  сіл Зняцьово, Вінково, 

Драгиня, Кінлодь, Червеньово  Великолучківської сільської територіальної 

громади 

6.   Янкулич Василь Васильович   -   староста сіл Ракошино, 

Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Руське, Чопівці Великолучківської 

сільської територіальної громади   

7.   Молнар Олександр Іванович -  приватний підприємець 

8.   Регейда Андрій Михайлович – директор ТОВ «Рід Сервіс» 

9.   Далекорій Іван Іванович – приватний підприємець 

10. Шелько Іван Іванович – приватний підприємець 

11. Коштура Тетяна Гаврилівна – лікар-гінеколог КНП ЦПМСД 

Мукачівського району 

12. Яцина Василь Васильович – приватний підприємець 

13. Сабов Ганна Михайлівна – пенсіонерка 

14. Горват Георгій Андрійович – депутат Закарпатської обласної ради 

восьмого скликання  

15. Коцака Оксана Володимирівна – завідувач Кальницького ДНЗ  

Про затвердження виконавчого комітету Великолучківської 

сільської ради у новому складі 



16. Петах Сергій Михайлович – оператор АЗС ФОП Далекорій 

17. Гудачек Тетяна Іванівна – завгосп Великолучківського ДНЗ №2 

18. Давід Василь Йосипович – директор ТОВ готель «Сервіс»  

19. Рубіш Марина Андріївна –  начальник відділу освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради 

20. Паульо Володимир Дьордьович – депутат Закарпатської обласної 

ради восьмого скликання  

21. Дурдинець Сергій Сергійович – приватний підприємець 

22. Волошин Тетяна Іванівна – директор Великолучківської ДШМ 

23. Головчак Юрій Миколайович – лікар-терапевт  КНП «Мукачівська 

ЦРЛ»   

2. Контроль за виконанням  цього рішення покласти на  сільського 

голову Коштура В.О. 

 

 

        Сільський голова                                                                    В.Коштура  

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 290 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Балога Дмитра Дмитровича, мешканця с. Великі Лучки,                     

вул. ________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина  Балога Дмитра Дмитровича для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Балогу Дмитру Дмитровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0210), площею 

0.1000 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця Лесі 

Українки, 63.                            

 3. Пропонувати громадянину Балогу Дмитру Дмитровичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 291 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Ваш Роберта Олександровича, мешканця с. Ракошино,                     

вул. ___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина  Ваш Роберта Олександровича для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Ваш Роберту Олександровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0171), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця 

Кукушкіна, 67.                            

 3. Пропонувати громадянину Ваш Роберту Олександровичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 292 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Курта Михайла Івановича, мешканця с. Ракошино,                     

вул. ___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина  Курта Михайла Івановича для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Курта Михайлу Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0210), площею 

0.1903га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця 

Кутова,32.                            

 3. Пропонувати громадянину Курта Михайлу Івановичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 293 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Габовда Марини Ернестівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

____________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянки Габовда Марини Ернестівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Габовда Марині Ернестівні у власність 

земельні ділянки: 

- площею 0.3000 га. (кадастровий номер 2122781200:10:102:0193), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, в с. Великі Лучки, урочище 

«Конюшня» ; 

- площею 0.0990 га. (кадастровий номер 2122781200:10:104:0202), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Великі Лучки, урочище 

«Воробівське».   

 3. Пропонувати громадянці Габовда Марині Ернестівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 294 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Галушка Марини Вікторівни, мешканки Ужгородського району, 

село Минай,  вул. ________________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Галушка Марини Вікторівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Галушка Марині Вікторівні у власність 

земельну ділянку площею 0.4913 га. (кадастровий номер 

2122783400:14:000:0023), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,                 с. Шкуратівці,  урочище «Обучі». 

3. Пропонувати громадянці Галушка Марині Вікторівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 295 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Гарапко Романа Андрійовича, мешканця міста Мукачева,                     

вул. ___________________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Гарапко Романа Андрійовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Гарапко Роману Андрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:102:0153), площею 

0.1836 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Ракошино.    

 3. Пропонувати громадянину Гарапко Роману Андрійовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 296 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Гойдаш Михайла Михайловича, мешканця міста Ужгород,                     

вул. _________________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Гойдаш Михайла Михайловича для 

ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Гойдаш Михайлу Михайловичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0119), площею 

0.2000 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована заадресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Медведівці, урочище «За нивами».    

 3. Пропонувати громадянину Гойдаш Михайлу Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 297 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Гудивок Олени Михайлівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

______________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Гудивок Олени Михайлівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Гудивок Олені Михайлівні у власність 

земельну ділянку площею 0.3600га. (кадастровий номер 

2122781200:10:102:0196), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,               с. Великі Лучки, урочище «Толока». 

3. Пропонувати громадянці Гудивок Олені Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 298 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Жеребак Надії Василівни, мешканки с. Медведівці, вул. 

______________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Жеребак Надії Василівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Жеребак Надії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0117), площею 0.2241 га. 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Медведівці, 

урочище «Коло тока». 

 3. Пропонувати громадянці Жеребак Надії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 299 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Жупан Оксани Іванівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

_________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Жупан Оксани Іванівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Жупан Оксані Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0.1200 га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:0183), 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Великі Лучки, 

урочище «Мадяровшка». 

3. Пропонувати громадянці Жупан Оксані Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 300 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Зозуля Ігоря Юрійовича, мешканця с. Великі Лучки, вулиця 

___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Зозуля Ігоря Юрійовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Зозуля Ігорю Юрійовичу у                         

власність земельну ділянку площею 0.2330га. (кадастровий номер 

2122781200:10:104:0211), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,                   с. Великі Лучки, урочище «Писаник». 

3. Пропонувати громадянину Зозуля Ігорю Юрійовичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 301 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Зозуля Олени Гаврилівни, мешканки с. Великі Лучки, вулиця 

________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Зозуля Олени Гаврилівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Зозуля Олені Гаврилівні у власність земельну 

ділянку площею 0.3366 га. (кадастровий номер 2122781200:10:105:0228), 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Великі Лучки, 

урочище «Сорт участок». 

3. Пропонувати громадянці Зозуля Олені Гаврилівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 302 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Каганець Вячеслава Михайловича, мешканця с. Кузьмино, 

___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Каганець Вячеслава Михайловича для 

ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Каганець Вячеславу Михайловичу у 

власність земельну ділянку площею 2.0000 га. (кадастровий номер 

2122783400:11:000:0047), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,              с. Кузьмино, урочище «Тин». 

3. Пропонувати громадянину Каганець Вячеславу Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 303 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Каганець Галини Миколаївни, мешканки с. Кузьмино, 

___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Каганець Галини Миколаївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Каганець Галині Миколаївні у власність 

земельну ділянку площею 2.0000 га. (кадастровий номер 

2122783400:11:000:0048), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,              с. Кузьмино, урочище «Тин». 

3. Пропонувати громадянці Каганець Галині Миколаївні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 304 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Ковач Ганни Андріївни, мешканки с. Ракошино, вулиця 

_________________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Ковач Ганни Андріївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Ковач Ганні Андріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0170), площею 0.2818 га. 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Ракошино, вулиця 

Дулішковича, 1.    

 3. Пропонувати громадянці Ковач Ганні Андріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 305 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Козик Олега Івановича, мешканця міста Київ,                                 

б. ____________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Козик Олега Івановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Козик Олегу Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0214), площею 

0.1858 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село 

Кайданово, вулиця Набережна, 3.    

 3. Пропонувати громадянину Козик Олегу Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 306 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Курта Михайла Івановича, мешканця с. Ракошино,                     

вул. _______________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Курта Михайла Івановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Курта Михайлу Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0207), площею 

0.3149га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Кайданово, 

урочище «Багня».    

 3. Пропонувати громадянину Курта Михайлу Івановичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 307 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Курта Марії Юріївни, мешканки с. Кайданово, вул. 

________________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Курта Марії Юріївни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Курта Марії Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0213), площею 0.2872 га. 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с. Кайданово, вулиця 

Кайданівська,21.    

 3. Пропонувати громадянці Курта Марії Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 308 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Лендьел Олени Іванівни, мешканки села Кальник,                          

вул. ___________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Лендьел Олени Іванівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Лендьел Олені Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2268 га. (кадастровий номер 2122783400:10:102:0131), 

для ведення особистого селянського господарства, яка розташована за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Кальник, урочище 

«Довгі ниви». 

3. Пропонувати громадянці Лендьел Олені Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 309 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Мікла Івана Стефановича, мешканця с. Ракошино,                     

вул. _______________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Мікла Івана Стефановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Мікла Івану Стефановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0219), площею 

0.1176 га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,                  

с. Кайданово, урочище «Багня».    

 3. Пропонувати громадянину Мікла Івану Стефановичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 310 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Петах Івана Івановича, мешканця с. Медведівці, вулиця 

_____________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянина Петах Івана Івановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Петах Івану Івановичу у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1511 га. (кадастровий номер 2122783400:12:000:0115), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Медведівці ; 

- площею 0.2170 га. (кадастровий номер 2122783400:12:000:0114), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Медведівці ; 

- площею 0.2890 га. (кадастровий номер 2122783400:12:000:0118), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  с. Медведівці, урочище 

«Кругла гора».   

 3. Пропонувати громадянину Петах Івану Івановичу звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 311 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Поповича Віктора Івановича, мешканця міста Мукачево, 

вулиця ______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Поповича Віктора Івановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Поповичу Віктору Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:14:000:2010), площею 

0.7730га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Руське, вулиця 

Духновича.    

 3. Пропонувати громадянину Поповичу Віктору Івановичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 312 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Ремета Мирослави Іванівни, мешканки міста Мукачево, вулиця 

___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Ремета Мирослави Іванівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Ремета Мирославі Іванівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0211), площею 

0.1216га. для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована: Закарпатська область, Мукачівський район, с. Кайданово, 

вулиця Кайданівська, 34. 

 3. Пропонувати громадянці Ремета Мирославі Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 313 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянина Рошко Василя Васильовича, мешканця с. Кальник, вулиця 

________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Рошко Василя Васильовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Рошко Василю Васильовичу у                         

власність земельну ділянку площею 0.2131га. (кадастровий номер 

2122783400:10:102:0130), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,                   с. Кальник, вулиця Мукачівська. 

3. Пропонувати громадянину Рошко Василю Васильовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 314 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проекти землеустрою щодо відведення земельних ділянок у власність 

громадянина Тинта Віктора Вікторовича, мешканця с. Кузьмино, 

___________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянина Тинта Віктора Вікторовича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Тинта Віктору Вікторовичу у                         

власність : 

- земельну ділянку площею 1.5000 га. (кадастровий номер 

2122783400:12:000:0116), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,           с. Медведівці; 

- земельну ділянку площею 0.5000 га. (кадастровий номер 

2122783400:10:101:0138), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,   с.Кальник.         

3. Пропонувати громадянину Тинта Віктору Вікторовичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 315 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянці Туряниця Магдалини Михайлівни, мешканки с. Великі Лучки, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки  Туряниця Магдалини Михайлівни для 

ведення особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Туряниця Магдалині Михайлівні у            

власність земельну ділянку площею 0.2020 га. (кадастровий номер 

2122781200:10:102:0194), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,          с. Великі Лучки, урочище «Під лісом». 

3. Пропонувати громадянці Туряниця Магдалині Михайлівні 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                      № 316 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, розглянувши 

проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність 

громадянки Хаван Ольги Володимирівни, мешканки с. Ракошино, вулиця 

_________________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянки Хаван Ольги Володимирівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Хаван Ользі Володимирівні у власність 

земельну ділянку площею 0.2535га. (кадастровий номер 

2122786800:13:000:0221), для ведення особистого селянського 

господарства, яка розташована за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район,                  с. Кайданово, урочище «Багня». 

3. Пропонувати громадянці Хаван Ользі Володимирівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

  

Про    передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 317  

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянина Бубряка Михайла Михайловича, мешканця села Великі 

Лучки, вулиці ________________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Бубряка Михайла Михайловича для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Бубряку Михайлу Михайловичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0181), 

площею 0.1031 га для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Вишнева,97. 

            3. Пропонувати громадянину Бубряку Михайлу Михайловичу  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 318  

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянки Ващук Наталії Василівни, мешканки міста Мукачева, вулиці 

______________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Ващук Наталії Василівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці  Ващук Наталії Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0108), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Мукачівська,206. 

            3. Пропонувати громадянці  Ващук Наталії Василівні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                               В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 319  

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянки Доктор Йолани Гаврилівни,  мешканки села Ракошино, 

вулиця ________________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Доктор Йолани Гаврилівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці  Доктор Йолані Гаврилівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0216), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця 

Кайданівська, 130. 

            3. Пропонувати громадянці  Доктор Йолані Гаврилівні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 320 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянки Зозуля Олени Василівни,  мешканки села Великі Лучки, 

вулиця ________________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Зозуля Олени Василівни  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці  Зозуля Олені Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0298), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Лісна, 146. 

            3. Пропонувати громадянці  Зозуля Олені Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                            В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 321 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянина Керекеша Василя Петровича, мешканця села Великі Лучки, 

вулиці __________________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Керекеша Василя Петровича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Керекешу Василю Петровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0313), площею 

0.1270 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця              

Лісна, 56. 

            3. Пропонувати громадянину Керекешу Василю Петровичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про передачу земельної  ділянки у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 322 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30, 

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Ковбин Віти 

Іванівни, мешканки села Ракошино,  вул. _______________, сільська рада 

вирішила: 

          1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Ковбин Віти Іванівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці Ковбин Віті Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0205), площею 0.0802 га. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Кайданово, вулиця Кайданівська, 69. 

            3. Пропонувати громадянці Ковбин Віті Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 323 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30, 

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Козик Олега 

Івановича, мешканця міста Київ,  б. ______________, сільська рада 

вирішила: 

          1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Козик Олега Івановича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Козик Олегу Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0204), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця 

Набережна, 3. 

            3. Пропонувати громадянину Козик Олегу Івановичу звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 324 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30, 

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянки Коштура Тетяни 

Юріївни, мешканки села Ракошино,  вул. ___________, сільська рада 

вирішила: 

          1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Коштура Тетяни Юріївни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці Коштура Тетяні Юріївні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0198), площею 

0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця 

Кайданівська, 43. 

            3. Пропонувати громадянці Коштура Тетяні Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 325 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянки Курта Марії Юріївни,  мешканки села Кайданово, вулиця 

____________________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Курта Марії Юріївни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці  Курта Марії Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0206), площею 0.2500 га. 

для будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Кайданово, вулиця Кайданівська, 21. 

            3. Пропонувати громадянці  Курта Марії Юріївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 326 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянки Лешко Надії Василівни,  мешканки села Великі Лучки, 

вулиця _____________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Лешко Надії Василівни  для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці  Лешко Надії Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:1233), площею 

0.1275 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Мукачівська,91. 

            3. Пропонувати громадянці  Лешко Надії Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

              Сільський голова                                                         В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 327 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянина Перевузник Євгенія Михайловича, мешканця села 

Зняцьово, вулиця ______________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Перевузник Євгенія Михайловича для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину  Перевузник Євгенію Михайловичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:001:0122), 

площею 0.1633 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця 

Вишнева,7. 

            3. Пропонувати громадянину  Перевузник Євгену Михайловичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 328 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 30, 

55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну документацію 

із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості) та подані  матеріали  громадянина Пеца Василя 

Васильовича, мешканця села Ракошино,  вул. ______________, сільська рада 

вирішила: 

          1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Пеца Василя Васильовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Пеца Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0089), площею 

0.2500га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, вулиця 

Бенедиківська, 134. 

            3. Пропонувати громадянину Пеца Василю Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 329 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянки Ремета Мирослави Іванівни,  мешканки міста Мукачево, 

вулиця _________________, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Ремета Мирослави Іванівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці  Ремета Мирославі Іванівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0203), площею 

0.2500га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Кайданово, вулиця 

Кайданівська, 34. 

            3. Пропонувати громадянці  Ремета Мирославі Іванівні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                         В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 330 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянина Рошко Юрія Васильовича, мешканця села Ракошино, 

вулиця ________________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Рошко Юрія Васильовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Рошко Юрію Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0092), площею 

0.2500га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Бенедиківці, вулиця 

Миру,23. 

            3. Пропонувати громадянину Рошко Юрію Васильовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 331 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянина Федака Михайла Михайловича, мешканця села Кальник, 

вулиці ________________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянину Федака Михайлу Михайловичу для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Федака Михайлу Михайловичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:10:101:0139), 

площею 0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Кальник, 

вулиця Шевченка,72. 

            3. Пропонувати громадянину Федака Михайлу Михайловичу  

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                                В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 332 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянки Хома Любові Гаврилівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця __________________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянки Хома Любові Гаврилівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянці  Хома Любові Гаврилівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0234), площею 

0.1270 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Мукачівська, 93. 

            3. Пропонувати громадянці  Хома Любові Гаврилівні звернутися 

до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права 

власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                     В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                № 333 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12, 116, 118, 121, 186 та пункту 12 

розділу Х Перехідних положень Земельного кодексу України, статтями 

30, 55 Закону України «Про землеустрій» розглянувши технічну 

документацію із землеустрою щодо встановлення ( відновлення) меж 

земельної ділянки в натурі (на місцевості) та подані  матеріали  

громадянина Фенчака Юрія Юрійовича, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця ________________,  сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)  громадянина Фенчака Юрія Юрійовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

 2. Передати  громадянину Фенчаку Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:106:0182), площею 

0.2500га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

Вишнева, 126. 

            3. Пропонувати громадянину Фенчаку Юрію Юрійовичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну 

реєстрацію права власності на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

              Сільський голова                                                       В. Коштура 

Про передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

П’ята позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки     №  334 

 

 

              Керуючись пунктом 34 статті  26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статями 12,81,116,118,121  Земельного кодексу 

України, розглянувши проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянці  Рошко Світлані Іванівні, мешканки                 

села Ракошино, вулиця _______________, беручи до уваги витяг з 

Державного земельного кадастру про земельну ділянку,  сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянки Рошко Світлани Іванівни для 

індивідуального садівництва. 

2. Передати громадянці  Рошко Світлані Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:11:101:0090), площею 0.0404 га. 

для ведення індивідуального садівництва за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Бенедиківці, вулиця Бенедиківська, 11. 

 3. Пропонувати громадянці  Рошко Світлані Іванівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельну ділянку. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

 

  

Про  передачу земельної  ділянки у власність 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021         с.В.Лучки     №  335 

 

  Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  статями 12, 118, 

121, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Фенчака 

Михайла Дмитровича, технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території  Великолучківської сільської ради. 

  

2. Передати у власність громадянину Фенчаку Михайлу 

Дмитровичу 

 земельну ділянку кадастровий номер:2122781200:01:001:0081, площею        

0.4428 га. за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на 

території Великолучківської сільської ради, урочище «Гозманка», Д-74. 

 

3. Пропонувати громадянину Фенчаку Михайлу Дмитровичу 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

         Сільський голова                                                               В. Коштура                                                         

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику 

сертифіката на право на земельні частки (паї) та затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021        с.В.Лучки     №  336 

 

  Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  статями 12, 118, 

121, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Хома Ганни 

Михайлівни, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території  Великолучківської сільської ради. 

  

2. Передати у власність громадянці Хома Ганні Михайлівні 

земельну ділянку кадастровий номер:2122781200:04:002:0067, площею 

0.3200 га. за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на 

території Великолучківської сільської ради, урочище «Беканя», Д-28. 

 

3. Пропонувати громадянці Хома Ганні Михайлівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

         Сільський голова                                                                   В. Коштура   

                                                       

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику 

сертифіката на право на земельні частки (паї) та затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки     №  337 

 

  Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  статями 12, 118, 

121, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Хома Олени 

Василівни, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території  Великолучківської сільської ради. 

  

2. Передати у власність громадянці Хома Олені Василівні 

земельну ділянку кадастровий номер:2122781200:01:001:0080, площею 

0.4428га. за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на 

території Великолучківської сільської ради, урочище «Гозманка», Д-55. 

 

3. Пропонувати громадянці Хома Олені Василівні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

         Сільський голова                                                               В. Коштура       

                                                   

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику 

сертифіката на право на земельні частки (паї) та затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки     №  338 

 

  Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  статями 12, 118, 

121, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяву Сабов Надії 

Миколаївни, технічну документацію із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташована на території  Ракошинської сільської ради. 

  

2. Передати у власність громадянці Сабов Надії Миколаївні 

земельну ділянку кадастровий номер:2122786800:02:104:0145, площею 

0.9798 га. за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на 

території Ракошинської сільської ради, урочище «Лепка», Д-27. 

 

3. Пропонувати громадянці Сабов Надії Миколаївні звернутися до 

державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію права власності 

на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

         Сільський голова                                                                    В. Коштура    

                                                      

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику 

сертифіката на право на земельні частки (паї) та затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки     №  339 

 

  Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Законом України «Про Державний земельний 

кадастр», Законом України  «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) 

земельних ділянок власникам земельних часток (паїв)»,  статями 12, 118, 

121, 186-1 Земельного кодексу України, розглянувши заяви Смужаниця 

Наталії Сергіївни, технічні документаціі із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельної  ділянки в натурі ( на місцевості)  та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічні документаціі із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної  ділянки в натурі (на місцевості), 

для ведення товарного сільськогосподарського виробництва, що 

розташовані на території  Ракошинської сільської ради. 

2. Передати у власність громадянці Смужаниця Наталії Сергіївні: 

      - земельну ділянку кадастровий номер:2122786800:02:102:0284, площею 

0.0800 га. за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на 

території Ракошинської сільської ради, урочище «Сад», Д-39. 

      - земельну ділянку кадастровий номер:2122786800:01:000:0833, площею 

0.3400 га. за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, на 

території Ракошинської сільської ради, урочище «Вінково», Д-91. 

 

3. Пропонувати громадянці Смужаниця Наталії Сергіївні 

звернутися до державного реєстратора із заявою про державну реєстрацію 

права власності на земельні ділянки. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

         Сільський голова                                                               В. Коштура                                                          

Про виділення в натурі (на місцевості) земельної ділянки власнику 

сертифіката на право на земельні частки (паї) та затвердження 

технічної документації із землеустрою щодо встановлення 

(відновлення) меж земельних  ділянок в натурі 

 (на місцевості) 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки          № 340 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Боднар Ірини Михайлівни, мешканки села Драгиня, ____________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Боднар Ірині Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.1869 

га. для ведення особистого селянського господарства в селі Драгиня, 

урочище біля Кладовища. 

 

           2. Пропонувати громадянці Боднар Ірині Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                               В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 341 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Векляк Марії Юріївни, мешканки села Червеньово,  ______________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Векляк Марії Юріївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.2538 

га. для ведення особистого селянського господарства в селі Червеньово. 

 

           2. Пропонувати громадянці Векляк Марії Юріївні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                            В. Коштура 

 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 342 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяви громадянина 

Гаринець Михайла Андрійовича, мешканця села Ракошино, вул. 

______________  та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Гаринець Михайлу Андрійовичу дозвіл на 

розробку проектів землеустрою  щодо відведення земельних ділянок: 

-  площею 0.0842 га. для ведення особистого селянського 

господарства в селі Кайданово, вулиця Гвардійська, 31; 

- площею 0.2686 га. для ведення особистого селянського 

господарства в селі Кайданово, урочище «Багня». 

 

           2. Пропонувати громадянину Гаринець Михайлу Андрійовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проекти 

землеустрою щодо відведення земельних ділянок, після розгляду яких буде 

прийнято рішення про передачу земельних ділянок у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                          В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 343 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Гудивок Світлани Петрівни, мешканки села Великі Лучки, вулиці 

_____________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Гудивок Світлані Петрівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.1050 

га. для ведення особистого селянського господарства в селі Великі Лучки, 

вулиця Підлісна, 156. 

 

           2. Пропонувати громадянці Гудивок Світлані Петрівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                         В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 344 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Гунтинович Тетяни Михайлівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

____________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Гунтинович Тетяні Михайлівні дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0.1650 га. для ведення особистого селянського господарства в селі 

Великі Лучки, вулиця Головна, 128. 

 

           2. Пропонувати громадянці Гунтинович Тетяні Михайлівні замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                         В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 345 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Довганич Василя Васильовича, мешканця села Драгиня, _________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Довганич Василю Васильовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0.0201 га. для ведення особистого селянського господарства в селі 

Зняцьово, вулиця Гойди. 

 

           2. Пропонувати громадянину Довганич Василю Васильовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 346 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Зозуля Олени Василівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Зозуля Олені Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.1622 

га. для ведення особистого селянського господарства в селі Великі Лучки, 

вулиця Лісна, 146. 

 

           2. Пропонувати громадянці Зозуля Олені Василівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                            В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 347 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Кіба 

Ганни Іванівни, мешканки міста Мукачево, вулиця ______________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Кіба Ганні Іванівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.1532 га. для 

ведення особистого селянського господарства в селі Медведівці, вулиця 

Центральна. 

 

           2. Пропонувати громадянці Кіба Ганні Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 348 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Коштура Юрія Юрійовича, мешканця села Червеньово, 

___________________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Коштура Юрію Юрійовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.2600 

га. для ведення особистого селянського господарства в селі Червеньово. 

 

           2. Пропонувати громадянину Коштура Юрію Юрійовичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                            В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 349 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Легечич Михайла Михайловича, мешканця села Ракошино, вулиця 

______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Легечич Михайлу Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0.2224 га. для ведення особистого селянського господарства в селі 

Кайданово, урочище «Межиріки». 

 

           2. Пропонувати громадянину Легечич Михайлу Михайловичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 350 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Романюка Ярослава Івановича, мешканця села Зняцьово, вулиця 

___________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Романюку Ярославу Івановичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0.0550 га. для ведення особистого селянського господарства в селі 

Зняцьово, вулиця Нова. 

 

           2. Пропонувати громадянину Романюку Ярославу Івановичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                            В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 351 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Стрябко Олени Михайлівни, мешканки села Зняцьово, вулиця ____________ 

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Стрябко Олені Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0682 

га. для ведення особистого селянського господарства в селі Зняцьово, 

вулиця Нова. 

 

           2. Пропонувати громадянці Стрябко Олені Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 352 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Шелевер Владислава Михайловича, мешканця села Ракошино, вул. 

_________  та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Шелевер Владиславу Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0.6951 га. для ведення особистого селянського господарства в селі 

Руське, вулиця Духновича, 9. 

 

           2. Пропонувати громадянину Шелевер Владиславу Михайловичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 353 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Шпонтак Карини Михайлівни, мешканки села Зняцьово, вулиця 

___________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Шпонтак Карині Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.1223 

га. для ведення особистого селянського господарства в селі Червеньово,199. 

 

           2. Пропонувати громадянці Шпонтак Карині Михайлівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 354 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Свида Івана Івановича, мешканця села Медведівці, вулиця ____________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Свида Івану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 1.5782 

га. для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с.Медведівці, урочище 

«Русинув ярок». 

 

           2. Пропонувати громадянину Свида Івану Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 355 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Кузьминського Віктора Вікторовича, мешканця села Медведівці, вулиця 

____________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Кузьминському Віктору Вікторовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

площею 2.0000 га. для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с.Медведівці, урочище 

«Гурка». 

 

           2. Пропонувати громадянину Кузьминському Віктору Вікторовичу 

замовити в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде 

прийнято рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 356 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Кузьминської Олени Іллівни, мешканки села Медведівці, вулиця 

____________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці  Кузьминській Олені Іллівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 1.4754 

га. для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с.Медведівці, урочище «Гурка». 

 

           2. Пропонувати громадянину Кузьминській Олені Іллівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 357 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Прокопець Олени Іванівни, мешканки села Медведівці, вулиця 

____________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці  Прокопець Олені Іванівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 2.0000 

га. для ведення особистого селянського господарства за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, с.Медведівці, урочище «Гурка». 

 

           2. Пропонувати громадянину Прокопець Олені Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 358 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву гр. Прокопець 

Володимира Ілліча, мешканця села Медведівці, вулиця ______________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці  Прокопець Володимиру Іллічу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

площею 1.5632 га. для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, с.Медведівці, урочище 

«Гурка». 

 

           2. Пропонувати громадянину Прокопець Володимиру Іллічу замовити 

в організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 359 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки 

Лацков Матіли Золтанівни, мешканки села Домбоки, вул._________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Лацков Матілі Золтанівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0560 

га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Домбоки по вул. Макаренка, 8/18. 

 

           2. Пропонувати громадянці Лацков Матілі Золтанівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 360 

 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянина 

Нірі Руслана Івановича, мешканця села Домбоки, вул.___________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Нірі Руслану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0751 

га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Домбоки по вул. Макаренка, 8/33. 

 

           2. Пропонувати громадянину Нірі Руслану Івановичу замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки       № 361 

 

Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», статями 12, 118, 121 та пункту 12 Перехідних 

положень Земельного кодексу України, розглянувши заяву громадянки Нірі 

Людмили Іванівни, мешканки села Домбоки, вул.____________ та подані 

матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Нірі Людмилі Іванівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, площею 0.0510 

га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Домбоки по вул. Макаренка, 8/2. 

 

           2. Пропонувати громадянці Нірі Людмилі Іванівні замовити в 

організаціях, що мають відповідні дозволи (ліцензії), проект землеустрою 

щодо відведення земельної ділянки, після розгляду якого буде прийнято 

рішення про передачу земельної ділянки у власність. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

  

Про надання дозволу на розробку проекту  землеустрою щодо 

відведення земельної  ділянки 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКИЙ РАЙОН    ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки            №  362  

 

            Керуючись ст. 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Законом України «Про Державний земельний кадастр», Законом 

України «Про порядок виділення в натурі (на місцевості) земельних ділянок 

власникам земельних часток (паїв)», ст. 12, 22, 81, пунктів 16, 17 розділу Х 

«Перехідних положень» Земельного кодексу України, розглянувши заяви 

громадян про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо  встановлення (відновлення) меж земельних ділянок в 

натурі (на місцевості) за межами населеного пункту,  взамін сертифікатів на 

право на земельні частки (пай), сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянам, власникам сертифікатів на право на земельну 

частку (пай), дозвіл на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в 

натурі (на місцевості), взамін сертифікатів на право на земельну частку 

(пай) на території Великолучківської сільської ради, за межами населеного 

пункту (згідно з додатком). 

2. Пропонувати громадянам, власникам сертифікатів на право на 

земельну частку (пай), розробити технічні документації із землеустрою 

щодо встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості) та подати на розгляд та затвердження у встановленому порядку 

на черговій сесії сільської ради. 

    3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

         Сільський голова                                                               В. Коштура       

 

 

 

Про надання дозволу на виготовлення технічних документацій із 

землеустрою щодо встановлення (відновлення) меж земельних  

ділянок в натурі (на місцевості) 



 

 
                                                                                         Додаток до рішення  

12.03.2021  № 362 

СПИСОК 
громадян-власників  сертифікатів  на право  на земельну  частку(пай), яким 

надається дозвіл на виготовлення технічних документацій із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) взамін 

сертифікатів на право на земельні частки (пай) на території  Великолучківської   

сільської  ради, за межами населеного пункту 

 

№ 

 

ПІБ Адреса  Серія  

№ 

сертифікату 

 Орієнт. 

 площа, га 

Урочище 

1 Стеблак  

Тетяна Михайлівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

с. Великі Лучки  

вул. ____________ 

 

РН 

№ 171169 

0.5000 «Гозманка» 

Д-112 

2 Герцак 

Олена Василівна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

с. Великі Лучки,  

вул. _______________ 

 

РН 

№ 173163 

0.5000 «Гозманка» 

Д-117 

3 Панас 

Марія Юріївна 

Закарпатська область 

Мукачівський район 

с. Великі Лучки,  

вул. ____________ 

 

РН 

№ 171181 

0.5000 «Суш» 

Д-71 

                                                   

 

 

                              Секретар                                                              О. Строїн 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                          № 363  

 

Про припинення права оренди земельної ділянки  

та  розірвання договору оренди, укладеного між Зняцівською сільською 

радою та ТОВ «Кальміус 1» 

  

         Розглянувши звернення Товариства з обмеженою відповідальністю 

«Кальміус 1»  щодо припинення права користування   земельною ділянкою 

площею 0.3025 га (яка перебуває в користуванні ТОВ «Кальміус 1» на 

підставі договору оренди земельної ділянки від 06.07.2020 року та 

зареєстрованого  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№ 37222771 від 08.07.2020 року), розташованої за адресою: Закарпатська 

область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця Центральна, будинок 

68-Б, у зв’язку із переходом права власності на об’єкт нерухомого майна-

комплексу будівель та споруд АЗС (договір купівлі продажу № 562 від 

17.08.2020 р)  до іншої юридичної особи, відповідно до статей 8, 120, 122, 

141 Земельного кодексу України, статті 31 Закону України «Про оренду 

землі», керуючись пунктом 34  статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сільська  рада вирішила: 

 

1. Припинити з Товариством з обмеженою відповідальністю «Кальміус 

1» право оренди на земельну ділянку площа 0.3025 га. (кадастровий номер 

2122782800:10:002:0055), наданої для будівництва та обслуговування 

будівель торгівлі, розташованої за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця Центральна, будинок 68-Б.  

 

2. Розірвати договір оренди земельної ділянки, укладений між 

Зняцівською сільською радою та ТОВ «Кальміус 1» 06.07.2020 року та 

зареєстрованого  в Державному реєстрі речових прав на нерухоме майно за 

№ 37222771 від 08.07.2020 року, у зв’язку із набуттям іншою особою права 

власності на нерухоме майно разом із земельною ділянкою. 

     3.  Доручити голові сільської ради Коштура В.О. укласти із ТОВ 

«Кальміус 1» додаткову угоду до договору оренди землі, укладеного між 

Зняцівською сільською радою та ТОВ «Кальміус 1», про розірвання цього 

договору після проведення повного розрахунку орендної плати. 
 



      4. Товариству з обмеженою відповідальністю «Кальміус 1» вжити 

заходів щодо  державної реєстрації припинення права оренди земельної 

ділянки (кадастровий номер 2122782800:10:002:0055) для внесення 

відомостей в Державний реєстр речових прав на нерухоме майно. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                                В. Коштура 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 364 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.12, 93, 123, 124 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву Товариства з обмеженою 

відповідальністю «МОТТО МАРКЕТ» про надання в оренду земельної 

ділянки   та подані документи,  сільська рада вирішила: 

           

         1. Вилучити із землекористування Товариства з обмеженою 

відповідальністю «Кальміус 1» земельну ділянку площею 0.3025 га., цільове 

призначення-для будівництва та обслуговування будівель торгівлі, 

(кадастровий номер:2122782800:10:002:0055), яка розміщена за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця 

Центральна, 68-Б. 

         2.  Передати  Товариству з обмеженою відповідальністю «МОТТО 

МАРКЕТ» в оренду строком на 7 (сім) років, земельну ділянку площею 

0,3025га., цільове призначення-для будівництва та обслуговування будівель 

торгівлі,  розташованої за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Зняцьово, вулиця Центральна, 68-Б (кадастровий 

номер:2122782800:10:002:0055), на якій розміщений об’єкт нерухомого 

майна – комплекс будівель та споруд АЗС, що належать на праві власності 

ТОВ «МОТТО МАРКЕТ» згідно договору купівлі-продажу №562 від 

17.08.2020 року). 

3. Встановити орендну плату за використання земельної ділянки в 

розмірі 8 (вісім) відсотків від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки. 

         4.  Рекомендувати Товариству з обмеженою відповідальністю 

«МОТТО МАРКЕТ» оформити договір оренди на вище вказану земельну 

ділянку відповідно до норм чинного законодавства.  

         5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

        Сільський голова                                                                    В. Коштура  

Про надання земельної ділянки в оренду  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 365 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.12, 93, 123, 124 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву Козар Олесі Василівни, 

мешканки села Великі Лучки, вулиця __________ та подані документи, сесія 

сільської ради вирішила: 

 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в оренду за цільовим призначенням  01.13 - для іншого 

сільськогосподарського призначення,  площею 0.6166 га., за адресою:  

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вул. 

Гагаріна, 46 «к» (кадастровий номер - 2122781200:10:104:0195).     

           

        2. Передати гр. Козар Олесі Василівні в оренду строком на 7 (сім) 

років, земельну ділянку для іншого сільськогосподарського призначення,  

площею 0.6166 га., за адресою:  Закарпатська область, Мукачівський район, 

село Великі Лучки, вул. Гагаріна, 46 «к» (кадастровий номер - 

2122781200:10:104:0195).     

 

3. Встановити орендну плату за використання земельної ділянки в 

розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

         4.  Рекомендувати гр. Козар Олесі Василівні оформити договір оренди 

на вище вказану земельну ділянку відповідно до норм чинного 

законодавства.  

           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

             Сільський голова                                                                    В. Коштура  

Про надання земельної ділянки в оренду  

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 366 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 33 Закону України «Про оренду землі», ст.12, 93, 123, 124 

Земельного кодексу України, розглянувши заяву Хома Юрія Дьордьовича, 

мешканця села Великі Лучки, вул. ___________, про надання в оренду 

земельної ділянки   та подані документи,  сільська рада вирішила: 

      Внести зміни в рішення сорокової сесії сьомого скликання від 

02.07.2020 року № 1815 та викласти його в наступній редакції: 

 

1. Надати Хома Юрію Дьордьовичу дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки  в оренду під будівлею 

складу, площею 0,6166 га., цільове призначення – для іншого 

сільськогосподарського призначення,  по вул. Гагаріна,  № 46 «п»  у селі 

Великі Лучки, Мукачівського району, Закарпатської області терміном на 7 

(сім) років. 

 

2. Рекомендувати гр. Хома Юрію Дьордьовичу звернути до 

землевпорядної організації з метою замовлення робіт по розробці проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду. 

 

3. Встановити орендну плату за використання земельної ділянки в 

розмірі 12 (дванадцять) відсотків від нормативно грошової оцінки земельної 

ділянки. 

 

4. Проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

розробити та погодити згідно норм чинного законодавства. 

           4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

Сільський голова                                                                В. Коштура  

Про надання дозволу на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки в оренду 



  

 

                                                                                                  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки   № 368 

 

 

           Керуючись пунктом 34 статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні, статтями 12, та пункту 12, 158 Земельного 

кодексу України, розглянувши заяву Марчішак Валентини Юріївни, 

мешканки вулиці _________ села Великі Лучки та  подані матеріали, взявши 

до уваги протокол   постійної комісії з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада 

вирішила:  

            

        1. Встановити та погодити межі земельної ділянки Марчішак В.Ю. 

для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських будівель 

і споруд за адресою: с. Великі Лучки, вул._________ площею 0,0705 га. із 

суміжним землекористувачем земельної ділянки гр.. Рубіш М. меш. с. 

Великі Лучки вул. ___________. згідно геодезичної зйомки розробленої 

ФОП Пелих С.Й. та  технічної документації, по слідуючим обмірам: 

Від Б до В (т.2-3)-3.13м., (точ.3-4)-21.37м, (точ.4-5)-5.13м., (точ.5-6)-

8.60м., 

(точ.6-7)-6.45м., (точ.7-8)-8.06м., (точ.8-9)-7.96м. 

 

              2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на  постійну 

комісію з питань земельних відносин, природокористування, планування 

території, будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного 

середовища та благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

 

              Сільський голова                                                     В. Коштура 

 

 

 

             Про  встановлення і погодження меж земельної ділянки 

 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                       № 369  

 

Про    затвердження     технічної    документації     із   землеустрою 

щодо    встановлення    (відновлення)    меж    земельної     ділянки 

в  натурі (на місцевості)  для   будівництва  та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я  та  соціальної 

допомоги (код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 03.03). 

          Відповідно до пункту 34 ст. 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», ст.ст. 12, 96, 116, 122, 123,125, 126 Земельного 

кодексу України, ст. 25 Закону України  «Про землеустрій», розглянувши 

технічну документацію із землеустрою щодо встановлення (відновлення) 

меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

(код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 03.03) площею 0.0726га., в селі 

Ракошино, вул.Європейська, 150, Мукачівський район, Закарпатська 

область та за погодження з комісію з питань земельних відносин, 

природокористування, планування території, будівництва, архітектури, 

охорони пам’яток, історичного середовища та благоустрою, сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на місцевості) 

для будівництва та обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та 

соціальної допомоги (код цільового призначення згідно КВЦПЗ – 03.03), 

площею 0,0726 га (кадастровий номер 2122786800:10:101:0034), за адресою: 

вул. Європейська, 150, село Ракошино, Мукачівського району, 

Закарпатської області, під об’єктом нерухомого майна, що перебуває у 

власності ТзОВ «КОНТАДОР». 
 

  2. Сільському голові зареєструвати право комунальної власності на 

земельну ділянку в порядку, визначеному законодавством. 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

             Сільський голова                                                                    В. Коштура  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 Шоста  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                            № 370 

 

 

Керуючись пунктом 34 частини 1 статті 26 Закону України "Про 

місцеве самоврядування в Україні", статей 12, 127, 128 та пункту 12 розділу 

Х Перехідних положень «Земельного кодексу України», керуючись 

Постановою КМУ від 24.07.2009 року № 806 «Про внесення змін до 

Постанови КМУ від 22.04.2009 р. № 381», розглянувши заяву директора 

Товариства з обмеженою відповідальністю «КОНТАДОР» та подані 

матеріали , сільська рада вирішила: 

 

2. Надати Товариству з обмеженою відповідальністю 

«КОНТАДОР» в особі директора Довгань Олега Станіславовича згоду на 

викуп земельної ділянки площею 0,0726 га (кадастровий номер 

2122786800:10:101:0034), за адресою: вул. Європейська, 150, село 

Ракошино, Мукачівського району, Закарпатської області, для будівництва та 

обслуговування будівель закладів охорони здоров’я та соціальної допомоги 

(код КВЦПЗ 03.03) під об’єктом нерухомого майна, що перебуває у 

власності ТзОВ «КОНТАДОР». 

 

1. Сільському голові  укласти з Товариством з обмеженою 

відповідальністю «КОНТАДОР» договір про оплату авансового внеску в 

рахунок оплати ціни земельної ділянки, що становить 10% від нормативної 

грошової оцінки даної земельної ділянки. 

 

2. Сільському голові  створити своїм розпорядженням конкурсну  

комісію по відбору суб’єктів підприємницької діяльності з проведення 

експертної  грошової оцінки земельної  ділянки, що підлягає передачі у 

власність шляхом викупу. 

 

3. Доручити конкурсній комісії з продажу об’єктів нерухомості та 

проведення аукціонів з продажу земельних ділянок обрати на конкурентних 

засадах суб’єкт оціночної діяльності, що має ліцензію на виконання робіт по 

проведенню експертної оцінки земельної ділянки.  

Про  надання дозволу на викуп земельної  ділянки 

несільськогосподарського призначення 



 

 

 

           4. Сільському голові замовити звіт про експертну грошову оцінку 

даної ділянки. 

           5. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

 

 

             Сільський голова                                                                    В. Коштура  

 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                  №  371 

 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, статтями 5 Закону України «Про особисте 

селянське господарство», розглянувши заяву громадянки  Копин Віолети 

Василівни, мешканки с.Великі Лучки,  вул. ____________ щодо  виходу із 

членів особистого селянського господарства та подані матеріали, сільська 

рада вирішила: 

1. Вивести громадянку Копин Віолету Василівну, мешканку 

села Великі Лучки,  вул. ___________  із членів особистого селянського 

господарства. 

 

2. Діловоду   Великолучківської сільської ради Сідун Л.В.  

зробити відповідні зміни в погосподарську книгу.    

 

           3. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

питань земельних відносин, природокористування, планування території, 

будівництва, архітектури, охорони пам’яток, історичного середовища та 

благоустрою (Шимон В.В.). 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

 

  

Про  вихід із членів особистого селянського господарства 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки       № 372 

 

Про надання згоди на безоплатну 

                передачу в користування майна комунальної власності 

 

   Керуючись ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», Постановою КМУ «Про передачу об’єктів права державної та 

комунальної власності», за наслідками розгляду  листа (вх. №588  від 

12.03.2021р.) полковника Гончарука О. з метою підвищення бойових 

спроможностей військової частини А1556, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати дозвіл на передачу та безкоштовно передати в 

безстрокове користування майно (дві одиниці повнопривідних легкових 

автомобілів) військовій частині А1556, а саме: 

       - транспортного засобу марки УАЗ, модель 3962-АХШД,                       

тип - мікроавтобус меддопом.-в, об’єм двигуна 2445, номер шасі 

37410050212816, державний номер АО3160АС, свідоцтво про реєстрацію 

транспортного засобу АОС622369, видане РЕП Мукачівського МРВ ВРЕР 

ДАІ УМВС України в Закарпатській області; 

        - транспортного засобу марки УАЗ, модель 3962-АХШД, тип -

мікроавтобус меддопом.-в, об’єм двигуна 2445,  шасі (кузов, рама, коляска) 

№37410040430663  37410040220643, реєстраційний номер АО8917АС, 

свідоцтво про реєстрацію транспортного засобу РСА №416895, видане 

Мукачівським МРЕВ ДАІ ГУ УМВС України в Закарпатській області 

11.07.2006року. 

  2. Доручити сільському голові підписати акт прийому-передачі в 

безкоштовне безстрокове користування майна (дві одиниці повнопривідних 

легкових автомобілів 

3. Контроль за виконанням даного рішення покласти на постійну 

комісію з питань комунальної власності, житлово-комунального 

господарства, енергозбереження та транспорту. 

 

     

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

  



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                   №  373  

 

Про прийняття на баланс  

Великолучківської сільської ради мікроавтобуса ГАЗ 322132 

 

Відповідно до ст. ст. 25, 26, 60 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», Постанови КМУ «Про передачу об’єктів права 

державної та комунальної власності» від 21.09.98 р. № 1482, розглянувши 

рішення першого пленарного засідання першої сесії восьмого скликання 

Мукачівської районної ради  від 28.01.2021 № 6, сільська рада вирішила: 

 

1. Прийняти від відділу культури, молоді та спорту Мукачівської 

районної державної адміністрації майно із спільної власності 

територіальних громад сіл, селищ Мукачівського району у власність 

Великолучківської сільської територіальної громади: транспортного засобу 

марки ГАЗ,      модель 322132,  тип- МІКРОАВТОБУС-D, об’єм двигуна 

2890, номер шасі Х96322132А0661997, номер кузова 32210090438066, 

державний номер АО9051АХ, свідоцтво про реєстрацію транспортного 

засобу САЕ 722814, видане Мукачівським ВРЕР УДАІ України в 

Закарпатській області. 

 

2. Відділу фінансів Великолучківської сільської ради зарахувати 

об'єкт на баланс сільської ради. 

 

3. Заступнику сільського голови з питань діяльності виконавчих 

органів Зозуля Івану Івановичу вжити відповідні заходи щодо проведення 

перереєстрації транспортного засобу. 

 

4. Контроль за виконанням даного рішення залишаю за собою. 

     

              Сільський голова                                                              В. Коштура 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Шоста сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

12.03.2021 с.В.Лучки                    № 374 

 

 

              Відповідно до статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, частини 1 статті 8 Закону України «Про 

асоціацію органів місцевого самоврядування», з метою підвищення 

ефективності виконання завдань і функцій місцевого самоврядування. 

Сприяння місцевому та регіональному розвитку, захисту прав та інтересів 

територіальних громад карпатського регіону, створення належного 

інституційного механізму підтримки розвитку в Карпатах, сільська рада 

вирішила: 

1. Вступити до Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська агенція регіонального розвитку».  

2. Делегувати повноваження сільському голові Коштура 

Василю Омеляновичу представляти Великолучківську сільську раду у   

Асоціації органів місцевого самоврядування «Єврорегіон Карпати Україна-

Карпатська агенція регіонального розвитку». 

           3. Передбачити в бюджеті кошти в сумі 20000 (двадцять тисяч) 

гривень як членський внесок на 2021 рік та в подальшому сплачувати 

щорічні членські внески відповідно до Рішення Загальних зборів Асоціації. 

          4. Контроль за виконанням цього рішення покласти на комісію з 

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

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

     

              Сільський голова                                                             В. Коштура 

 

 

Про   вступ до Асоціації органів місцевого самоврядування 

«Єврорегіон Карпати Україна-Карпатська агенція регіонального 

розвитку».  
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