
 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 

15.06.2021               с.Великі Лучки                              №578 

 

 

Про   затвердження   Програми «Дітям– безпечне харчування» 

Великолучківської  сільської ради  на 2021 рік 

 

З метою створення умов для збереження здоров'я дітей, підвищення 

рівня організації харчування, забезпечення вихованців дошкільних закладів і  

школярів раціональним і якісним харчуванням, впровадження нових форм 

обслуговування учнів та нових технологій приготування їжі у закладах 

дошкільної  та загальної середньої освіти, відповідно до законів України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну загальну 

середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону дитинства», «Про 

дитяче харчування», «Про основні принципи та вимоги до безпечності та 

якості харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та епідемічного 

благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України від 

22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм  харчування у закладах освіти та 

дитячих закладах оздоровлення та відпочинку»,  від 31.10.2018  № 896 «Деякі 

питання здійснення планових заходів державного контролю Державною 

службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту споживачів», 

наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства охорони здоров'я 

України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження Інструкції з організації 

харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», від 15.08.2006 №  

620/563  «Щодо  невідкладних   заходів  з  організації  харчування  дітей   у 

дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних закладах», 

Міністерства аграрної політики та продовольства України від 01.10.2012 № 

590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження та застосування 

постійно діючих процедур, заснованих на принципах Системи управління 

безпечністю харчових продуктів (НАССР)», Санітарного регламенту для 

дошкільних навчальних закладів,  затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234,  Санітарного регламенту для 

закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом Міністерства 

охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205, керуючись статтями 26, 59, 



60 Закону України «Про місцеве самоврядування в Україні», сесія сільської 

ради вирішила: 

1. Затвердити Програму «Дітям – безпечне харчування» 

Великолучківської  сільської ради  на 2021 рік. 

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 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

Рішення восьмої позачергової 

сесії восьмого скликання 

15.06.2021 № 578 

 

 

ПРОГРАМА 

«Дітям - безпечне харчування» Великолучківської  

сільської ради  на 2021 рік 

 

1. Загальні положення 

Програма «Дітям - безпечне харчування» Великолучківської 

сільської ради на 2021рік (далі – Програма) розроблена відповідно до законів 

України «Про місцеве самоврядування в Україні», «Про освіту», «Про повну 

загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», «Про охорону 

дитинства», «Про дитяче харчування», «Про основні принципи та вимоги до 

безпечності та якості харчових продуктів», «Про забезпечення санітарного та 

епідемічного благополуччя населення», постанов Кабінету Міністрів України 

від 22.11.2004 №1591 «Про затвердження норм харчування у закладах освіти 

та дитячих закладах оздоровлення та відпочинку», від 31.10.2018 № 896 

«Деякі питання здійснення планових заходів державного контролю 

Державною службою з питань безпечності харчових продуктів та захисту 

споживачів», наказів Міністерства освіти і науки України та Міністерства 

охорони здоров'я України від 17.04.2006 № 298/227 «Про затвердження 

Інструкції з організації харчування дітей у дошкільних навчальних закладах», 

від 15.08.2006 №  620/563  «Щодо  невідкладних   заходів  з  організації  

харчування  дітей   у дошкільних, загальноосвітніх, позашкільних навчальних 

закладах», Міністерства аграрної політики та продовольства України від 

01.10.2012 № 590 «Про затвердження Вимог щодо розробки, впровадження 

та застосування постійно діючих процедур, заснованих на принципах 

Системи управління безпечністю харчових продуктів (НАССР)», Санітарного 

регламенту для дошкільних навчальних закладів, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 24.03.2016 № 234,  Санітарного 

регламенту для закладів загальної середньої освіти, затвердженого наказом 

Міністерства охорони здоров’я України від 25.09.2020 № 2205. 

Одним із основних факторів впливу на здоров’я дітей є повноцінне і 

раціональне харчування, забезпечення продуктами натурального походження 

з високою харчовою і біологічною цінністю, формування у дошкільні та 

шкільні роки культури харчування, відповідального ставлення дітей до 

власного здоров’я та вироблення навичок здорового способу життя. 

Упродовж останніх років зберігається тенденція до погіршення стану 

здоров’я дітей, обумовлена впливом різних негативних факторів соціально- 

економічного, екологічного, психоемоційного характеру та недостатньо  

збалансованого раціонального  харчування  дітей.  

Натепер стан здоров’я підростаючого покоління викликає занепокоєння 



як в Україні в цілому, так і на території  територіальної громади зокрема, 

посилюється тенденція до його погіршення, на що безпосередньо впливає й 

якість харчування.  

За даними Міністерства освіти і науки України, майже 80% 

випускників шкіл мають різні захворювання. Кожна десята дитина в Україні 

має патологію шлунково-кишкового  тракту.  

Зростання захворюваності є наслідком незбалансованої та 

нераціональної їжі.     

У закладах освіти територіальної громади обов’язковою умовою для 

гарантії безпечного харчування дітей стало впровадження системи  НАССР.   

Збереження здоров’я дітей, відновлення їхніх життєвих сил шляхом 

організації якісного, повноцінного харчування під час освітнього процесу           

є пріоритетним напрямом державної політики на сучасному етапі, що 

вимагає посилення цієї роботи  в закладах освіти, засновником яких є  

Великолучківська сільська рада. 

Відповідно до Санітарного регламенту для закладів загальної середньої 

освіти, затвердженого наказом Міністерства охорони здоров’я України від 

25.09.2020 № 2205,  медичний працівник здійснює щоденний контроль за 

якістю продуктів, що надходять до закладу освіти, умовами їхнього 

зберігання, дотриманням термінів реалізації і технології виготовлення страв, 

дотриманням санітарно-протиепідемічного режиму в їдальні (харчоблоці), 

фактичним виконанням меню за меню-розкладом, що містять кількісні дані 

про рецептуру страв.  

У 2021/2022 навчальному році медичне обслуговування здобувачів 

освіти здійснюється медичними працівниками, які входять до штату закладів 

освіти. Раз на п’ять років медичні працівники повинні проходити курси 

підвищення кваліфікації.   

 

2. Мета Програми 

Метою Програми є впровадження системи  НАССР, створення умов 

для збереження здоров’я дітей, забезпечення повноцінного, якісного та 

збалансованого харчування у закладах дошкільної, загальної середньої 

освіти, впровадження нових технологій приготування їжі та форм 

обслуговування, постачання безпечних та якісних продуктів харчування та 

сировини до закладів освіти. 

 

3. Основні завдання Програми 

Основними завданнями Програми є: 

-  впровадження системи  НАССР 

 удосконалення системи організації харчування у закладах загальної 

середньої освіти та закладах дошкільної освіти селищної територіальної 

громади; 

– урізноманітнення меню та наближення його до сучасних стандартів 

дитячого харчування; 

– створення умов для організації дієтичного харчування дітей у 



закладах дошкільної та загальної середньої освіти; 

– поліпшення матеріально-технічного забезпечення процесу 

приготування страв: ремонт приміщення харчоблоків та їдалень закладів 

освіти, придбання сучасного технологічного та холодильного обладнання; 

 виконання норм харчування для дітей дошкільного і шкільного віку 

та калорійності страв; 

 удосконалення професійного рівня кухарів, медичних сестер із  

питань організації харчування дітей, у тому числі дієтичного;  

 забезпечення санітарно-гігієнічних та протиепідемічних вимог               

у закладах дошкільної, загальної середньої освіти під час організації 

харчування дітей; 

 формування у здобувачів освіти культури здорового харчування; 

 забезпечення просвітницької роботи серед працівників закладів 

освіти, дітей дошкільного та шкільного віку, їхніх батьків щодо переваг 

здорового харчування; 

 забезпечення дотримання вимог  щодо безпечності та якості 

сировини, продуктів харчування, що використовуються для харчування 

дітей, технологій приготування страв; 

 лабораторний контроль безпечності та якості сировини та продуктів 

харчування, які використовуються для харчування дітей. 

4. Оцінка фінансових ресурсів, необхідних для виконання 

Програми 

Фінансування заходів Програми (додаток до Програми) 

здійснюватиметься за рахунок коштів бюджету сільської ради, а також інших 

джерел, не заборонених чинним законодавством. 

Обсяг фінансування Програми уточнюється щороку під час складання 

проекту бюджету сільської на відповідний рік. 

 

5. Очікувані результати, ефективність виконання Програми 

Виконання Програми дозволить: 

 створити умови для організації повноцінного, якісного та 

різноманітного харчування, що сприятиме зміцненню здоров’я дітей, їхньому 

гармонійному  розвитку та зменшенню відсотка дітей, які мають хронічні 

захворювання; 

  забезпечити контроль за безпечністю харчових продуктів та 

сировини  у закладах загальної середньої та дошкільної освіти; 

  сформувати культуру  здорового харчування у здобувачів освіти; 

  організувати дієтичне харчування дітей у закладах дошкільної та 

загальної середньої освіти;    

  поліпшити матеріально-технічне забезпечення процесу 

приготування страв шляхом здійснення щорічних ремонтів приміщень 

харчоблоків та їдалень закладів освіти за бюджетні кошти, облаштування  їх  



сучасним  технологічним та холодильним  обладнанням; 

  підвищити професійний рівень кухарів, медичних сестер із  питань 

організації харчування дітей; 

  забезпечити прозорість в організації харчування дітей у закладах 

освіти, поінформованість батьків із питань харчування. 

 

6. Організація виконання та контроль за ходом виконання Програми 

Організація виконання заходів Програми покладається на відділ освіти, 

молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради. 

Основними формами контролю за реалізацією заходів Програми 

будуть: 

 звітність на засіданнях постійних комісій сільської ради; 

 обговорення стану та проблем реалізації Програми на засіданнях 

виконкому та пленарних засіданнях сесій сільської ради; 

 аналіз виконання заходів Програми за рік з оприлюдненням на 

офіційному веб-сайті сільської ради протягом дії Програми. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

                   



 

                                                                                  Додаток 1 

                                 до Програми Дітям - безпечне харчування 

 Великолучківської сільської ради  на 2021 рік  

 

Розрахунок 

потреби коштів на впровадження  системи НАССР 

на 2021 рік 

 

№ 

п/

п 

Розпорядник 

бюджетних коштів 

Найменування  кіль

кіст

ь 

Орієнтов

на ціна за 

одиницю, 

грн 

Орієнтов

ні обсяги 

фінансува

ння, грн. 

1 Відділ освіти, молоді 

та спорту ,культури, 

туризму 

Великолучківської 

сільської ради  

 

 

системи НАССР 9 5000,00 45000,00 

    

    

    

    

    

  

  Разом по всіх структурних підрозділах: 45000,00 



 
 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 
15.06.2021 с.Великі Лучки  №579 

 

Про затвердження Програми розроблення Схеми санітарного  

очищення на територій населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади 

 

         Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», відповідно до підпункту 4, пункту 2 статті 10 Закону України «Про 

благоустрій населених пунктів», пункту «б» статті 21 Закону України «Про 

відходи», Правил надання послуг з вивезення побутових відходів, 

затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2008 

року № 1070 (зі змінами),   Наказу Міністерства з питань житлово-

комунального господарства України від 30.07.2010 року № 259 «Про 

затвердження правил визначення норм надання послуг з вивезення побутових 

відходів», пункту 3 Порядку розроблення, погодження та затвердження схем 

санітарного очищення населених пунктів, затвердженого наказом 

Міністерства регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального 

господарства України від 23.03.2017 №57 та вимог ДБН Б.2.2-6:2013 «Склад 

та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту», з метою 

впорядкування питань у сфері поводження з відходами, забезпечення 

утримання населених пунктів  сільської територіальної громади в належному 

санітарному стані, зменшення негативного впливу відходів на довкілля та 

здоров’я населення, економії фінансових ресурсів,   сільська рада, вирішила: 

            1. Затвердити Програму  розроблення Схеми санітарного очищення на 

території населених пунктів Великолучківської сільської територіальної 

громади  (додається).  

            2. Контроль за виконанням цього рішення покласти на постійну 

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

соціально-економічного розвитку, інвестицій та міжнародного 

співробітництва    (Мотильчак М.А.). 

 

Сільський голова                                                                              В.Коштура  

                                                                                  

 

 

 

 

 

 



                                                                                  ЗАТВЕРДЖЕНО                                                                                                                 

                                                                                 рішення восьмої позачергової 

                                                                           сесії  восьмого скликання  

                                                                                 15.06.2021 №579 

        

ПРОГРАМА 

розроблення  Схеми санітарного очищення на 

території населених пунктів  Великолучківської сільської 

територіальної громади 

 

1. Загальне положення 

 Розроблення схем санітарного очищення населених пунктів 

передбачено статтею 20 Закону України «Про відходи», п. 5 ст. 10 Закону 

України «Про благоустрій населених пунктів» та регламентовано ДБН Б.2.2-

6:2013 «Склад та зміст схеми санітарного очищення населеного пункту». 

Схема санітарної очистки населених пунктів (далі Схеми)  затверджується 

органом місцевого самоврядування.  

                                      2. Мета Програми 

Схема санітарного очищення населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади  визначає черговість здійснення заходів, 

обсяги робіт із усіх видів очистки і прибирання, системи і методи 

прибирання, зберігання, видалення, знешкодження, перероблення утилізації 

та захоронення, необхідність кількість збиральних машин, механізмів, 

устаткування й інвентарю, доцільність проектування, будівництва чи 

реконструкції розширення об’єктів системи санітарної очистки, їх основні 

параметри і розміщення, орієнтовані капіталовкладення на будівництво і 

придбання технічних засобів. 

Схеми розробляються на розрахунковий термін 20 років з виділенням 

першочергових (5 років) та довгострокових заходів. 

При розробленні проекту схеми санітарної очистки розглядають 

питання благоустрою населеного пункту: його загальну площу, 

функціональне зонування та розміщення окремих зон у плані населеного 

пункту; загальну чисельність населення по адміністративних і планувальних 

районах на першу чергу та розрахунковий термін, стан житлового фонду.  

Аналізуються питання організації збирання та транспортування 

твердих побутових відходів, методи перероблення, утилізації, знешкодження 

та захоронення твердих і рідких побутових відходів, збирання та 

транспортування будівельних відходів та інших інертних відходів, які 

захороняються разом із побутовими відходами, інші заходи щодо санітарної 

очистки та прибирання населених пунктів, прибирання територій та об’єктів 

благоустрою населених пунктів, експортний висновок щодо впливу на 

навколишнє середовище об’єктів санітарної очистки, бази утримання 

спеціальних транспортних засобів.  

 

3. Фінансування Програми 

 



            Фінансування Програми розроблення  Схеми санітарного очищення на 

територій населених пунктів  Великолучківської сільської територіальної 

громади здійснюються за рахунок коштів місцевого бюджету. 

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого  скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.Великі Лучки  №580 

  

  07527000000  

(код бюджету) 

 

  Керуючись статтею 26 Закону України "Про місцеве самоврядування 

в Україні”, статей 14, 23, 78 Бюджетного кодексу України, сільська рада 

вирішила:  

1. Затвердити зміни до розподілу видатків сільського бюджету на 

2021 рік за головними розпорядниками коштів (перерозподілу  видатків в 

межах загального обсягу) згідно з додатком 1 до цього рішення.  

2.  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 2  до цього 

рішення.  

            3. Затвердити зміни до розподілу витрат сільського бюджету на 

реалізацію місцевих/регіональних програм на 2021 рік в сумі 45000,00 грн. 

згідно з додатком  до цього рішення.  

  4.  Додатки 1- 3 є невід`ємною частиною даного рішення. 

          5.  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  

  

Про внесення змін до рішення сесії Великолучківської сільської ради від 

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



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма  позачергова сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.Великі Лучки   № 581 
 

 

Про внесення змін та доповнень до Статуту Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної 

допомоги Великолучківської  територіальної громади»  

Великолучківської сільської ради 

          

 

 Керуючись Цивільним кодексом України, Господарським кодексом 

України, пунктом 39 Розділу 5 «Прикінцеві та перехідні положення» 

Бюджетного кодексу, відповідно до підпункту  1 пункту «а» статті 29, 

частини 1, 2, 5 статті 60, пункту 10 Розділу 5 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»,  сільська рада вирішила: 

            1.  Затвердити статут Комунального некомерційного підприємства 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської  

територіальної громади» Великолучківської сільської ради  у новій редакції 

(додається). 

           2. Уповноважити керівника КНП ЦПМСД Великолучківської 

територіальної громади  Лані В.Ю.  здійснити заходи необхідні для внесення 

змін до установчих документів закладу, реєстрації Статуту в новій редакції 

відповідно до вимог чинного законодавства протягом трьох днів з дня 

прийняття рішення.   

           3. Дане рішення набуває законної сили з моменту його прийняття. 

           4.   Контроль за виконанням цього рішення покласти на сільського 

голову Коштура В.О. 

  
 

 

            Сільський голова                                                                   В.Коштура        

 

 

 

 

 

 

 

 



 

                                                                   ЗАТВЕРДЖЕНО 

                                                                   рішення  сьомої сесії восьмого 

скликання Великолучківської 

сільської ради  ( другого  пленарного 

засідання)    

17.05.2021  № 460   

у редакції рішення восьмої 

позачергової сесії восьмого скликання 

Великолучківської сільської ради 

15.06.2021 №581               

                                                                   Сільський голова 

                                                                   __________________ В.Коштура 

 
 

                                                                          

 

 

 

 

 

 

СТАТУТ 

КОМУНАЛЬНЕ НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО 
"ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ 

 ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ " ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ 
СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ 

(Нова редакція) 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

с.Великі Лучки, 2021 р. 



 

 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

         1.1. Комунальне некомерційне підприємство « Центр первинної медико-

санітарної допомоги  Великолучківської територіальної громади» 

Великолучківської сільської ради (далі - Підприємство) є закладом охорони 

здоров'я - комунальним унітарним некомерційним підприємством, що надає 

первинну медичну допомогу та здійснює управління медичним 

обслуговуванням населення згідно структури, у порядку та на умовах, 

встановлених законодавством України та цим Статутом, а також вживає 

заходів із профілактики захворювань населення та підтримання громадського 

здоров'я. 

         1.2. Підприємство створене за рішенням одинадцятої сесії Мукачівської 

районної ради сьомого скликання від «17» липня 2018 року №246  відповідно 

до Закону України  «Про  місцеве  самоврядування  в  Україні»  шляхом  

перетворення  Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Мукачівського району» у Комунальне 

некомерційне підприємство « Центр первинної медико-санітарної допомоги  

Мукачівського району» Мукачівської районної ради і за рішенням сьомої 

сесії восьмого скликання  Великолучківської сільської ради, що набула прав 

засновника, перейменовано у Комунальне некомерційне підприємство 

«Центр первинної медико-санітарної допомоги Великолучківської 

територіальної громади» Великолучківської сільської ради.  

         Підприємство  є  правонаступником  усього  майна,  всіх  прав  та  

обов’язків  Комунальної організації (установа, заклад) «Центр первинної 

медико-санітарної допомоги Мукачівського району» та Комунального 

некомерційного підприємства «Центр первинної медико-санітарної допомоги  

Мукачівського району» Мукачівської районної ради. 

       1.3. Засновником та Власником Підприємства є Великолучківська 

сільська територіальна громада, від імені якої виступає Великолучківська 

сільська  рада. Органом управління є  виконавчий комітет Великолучківської 

сільської ради (далі – Орган управління). Підприємство є підпорядкованим, 

підзвітним та підконтрольним Засновнику. 

         1.4.  Підприємство  здійснює  господарську  некомерційну  діяльність,  

спрямовану  на досягнення соціальних та інших результатів без мети 

одержання прибутку. 

         1.5.  Забороняється  розподіл  отриманих  доходів  (прибутків)  

Підприємства  або  їх  частини серед  членів Засновника,  працівників  

комунального некомерційного  підприємства (крім  оплати  їхньої  праці,  

нарахування  єдиного  соціального  внеску),  та інших пов’язаних з ними 

осіб. 

         1.6. Не вважається розподілом доходів Підприємства, в розумінні п. 1.6 

Статуту, використання Підприємством  власних  доходів  (прибутків)  

виключно  для  фінансування  видатків  на утримання  такої  неприбуткової  

організації,  реалізації  мети  (цілей,  завдань)  та  напрямів діяльності, 

визначених Статутом. 



         1.7.  Підприємство  у  своїй  діяльності  керується  Конституцією  

України,  Господарським  та Цивільним  Кодексами  України,  законами  

України,  постановами  Верховної  Ради  України, актами Президента 

України та Кабінету Міністрів України, загальнообов’язковими для всіх 

закладів охорони здоров’я наказами та інструкціями Міністерства охорони 

здоров’я України, загальнообов’язковими  нормативними  актами  інших  

центральних  органів  виконавчої влади,  відповідними  рішеннями  місцевих  

органів  виконавчої  влади  і  органів  місцевого самоврядування та цим 

Статутом. 

 

2. НАЙМЕНУВАННЯ ТА МІСЦЕЗНАХОДЖЕННЯ 

          2.1.  Найменування: 

          2.1.1.  Повне найменування Підприємства – КОМУНАЛЬНЕ 

НЕКОМЕРЦІЙНЕ ПІДПРИЄМСТВО «ЦЕНТР ПЕРВИННОЇ МЕДИКО-

САНІТАРНОЇ ДОПОМОГИ ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ 

ГРОМАДИ» ВЕЛИКОЛУЧКІВСКОЇ СІЛЬСЬКОЇ  РАДИ; 

          2.1.2.  Скорочене найменування Підприємства: – КНП «ЦПМСД 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ ТЕРИТОРІАЛЬНОЇ ГРОМАДИ». 

          2.2. Місцезнаходження Підприємства: вул.Галаська, буд.15, с.Великі 

Лучки, Мукачівського району, Закарпатської області, 89625.  

 

3. МЕТА ТА ПРЕДМЕТ ДІЯЛЬНОСТІ 

          3.1.  Основною  метою  створення  Підприємства  є  надання  первинної  

медичної  допомоги та  здійснення  управління  медичним  обслуговуванням  

населення, яке  постійно  проживає  на  території  Мукачівського району,  але  

не обмежуючись  вказаними  населеними  пунктами,  а  також  вжиття 

заходів  з  профілактики захворювань населення та підтримки громадського 

здоров’я.  

          3.2. Відповідно до поставленої мети предметом діяльності 

Підприємства є: 

- медична практика з надання первинної медичної допомоги населенню; 

- забезпечення  права  громадян  на  вільний  вибір  лікаря  з  надання   

первинної  медичної  допомоги у визначеному законодавством порядку; 

- організація надання первинної медичної допомоги у визначеному 

законодавством порядку, в тому числі надання невідкладної медичної 

допомоги в разі гострого розладу фізичного чи психічного здоров’я 

пацієнтам, які не потребують екстреної, вторинної (спеціалізованої)  

або третинної (високоспеціалізованої) медичної допомоги; 

- надання спеціалізованих медичних послуг (без використання складних 

медичних технологій), що передбачають консультативно-діагностичну 

допомогу, лікування та профілактику хвороб, в амбулаторних умовах, 

профільними лікарями – спеціалістами (стоматологія (терапія), акушерство і 

гінекологія, рентгенологія); 

- проведення пацієнтам за медичними показаннями лабораторних та 

інструментальних (функціонувальних) досліджень у межах, визначених 

Протоколами, та забезпечення діагностичним обладнанням і реактивами; 

- лікувальні послуги; 



- лікувальні маніпуляції; 

- призначення за медичними показаннями фізіотерапевтичних процедур; 

- стаціонарозамінна медична допомога хворим, які не потребують 

цілодобового медичного нагляду і лікування; 

- консультативний огляд пацієнтів удома;  

- проведення профілактичних щеплень; 

- планування,  організація,  участь  та  контроль  за  проведенням 

профілактичних  оглядів та диспансеризація населення, здійснення 

профілактичних заходів, у тому числі безперервне відстеження  стану  

здоров’я  пацієнта  з  метою  своєчасної  профілактики,  діагностики  та 

забезпечення  лікування  хвороб,  травм,  отруєнь,  патологічних,  

фізіологічних  (під  час вагітності) станів; 

- консультації щодо профілактики, діагностики, лікування хвороб, травм, 

отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів, а також щодо 

ведення здорового способу життя; 

- взаємодія  з  суб’єктами  надання  вторинної  (спеціалізованої)  та  

третинної (високоспеціалізованої)  медичної  допомоги  з  метою  

своєчасного  діагностування  та забезпечення дієвого лікування хвороб, 

травм, отруєнь, патологічних, фізіологічних (під час вагітності) станів з 

урахуванням особливостей стану здоров’я пацієнта; 

- організація  відбору  та  спрямування  хворих  на  консультацію  та  

лікування  до  закладів охорони  здоров’я  та  установ,  що  надають  

вторинну (спеціалізовану)  та  третинну (високоспеціалізовану) медичну 

допомогу, а також відбору хворих на санаторно-курортне  лікування та 

реабілітацію у визначеному законодавством порядку; 

- забезпечення  дотримання  міжнародних  принципів  доказової  медицини  

та  галузевих стандартів у сфері охорони здоров’я; 

- упровадження нових форм та методів профілактики, діагностики, лікування 

та реабілітації захворювань та станів; 

- проведення  експертизи  тимчасової  непрацездатності  та  контролю  за  

видачею  листків непрацездатності; 

- направлення на медико-соціальну експертизу осіб зі стійкою втратою 

працездатності; 

- участь  у  проведенні  інформаційної  та  освітньо-роз’яснювальної  роботи  

серед  населення щодо формування здорового способу життя; 

- участь у державних та регіональних програмах щодо організації пільгового 

забезпечення лікарськими засобами населення у визначеному 

законодавством порядку та відповідно до фінансового бюджетного 

забезпечення галузі охорони здоров’я;  

- участь у державних та регіональних програмах щодо скринінгових 

обстежень, профілактики, діагностики  та  лікування  окремих  захворювань  

у  порядку  визначеному  відповідними програмами та законодавством; 

-  - медична практика; 

- визначення  потреби  структурних  підрозділів  Підприємства  та  населення  

у  лікарських засобах, виробах медичного призначення, медичному 

обладнанні та транспортних засобах для забезпечення населення доступною, 

своєчасною та якісною медичною допомогою; 



- моніторинг  забезпечення  та  раціональне  використання  лікарських  

засобів,  виробів медичного призначення, медичного обладнання та 

транспортних засобів; 

- забезпечення  підготовки,  перепідготовки  та  підвищення  кваліфікації  

працівників Підприємства; 

- залучення медичних працівників для надання первинної медико-санітарної 

допомоги, в тому числі залучення лікарів, що працюють як фізичні особи – 

підприємці за цивільно-правовими договорами, підтримка професійного 

розвитку медичних працівників для надання якісних послуг; 

- закупівля, зберігання та використання ресурсів, необхідних для надання 

медичних послуг, зокрема  лікарських  засобів ,  обладнання  та інвентарю; 

- координація діяльності лікарів із надання первинної медичної допомоги з 

іншими суб’єктами надання медичної допомоги, зокрема закладами 

вторинної та третинної медичної допомоги, санаторіями,  а  також  з  іншими  

службами,  що  опікуються  добробутом  населення,  зокрема соціальною 

службою, та правоохоронними органами; 

- надання  платних  послуг  із  медичного  обслуговування  населення  

відповідно  до  чинного законодавства України; 

- надання елементів паліативної допомоги пацієнтам на останніх стадіях 

перебігу невиліковних захворювань,  яка  включає  комплекс  заходів,  

спрямованих  на  полегшення  фізичних  та емоційних страждань пацієнтів, 

моральну підтримку членів їх сімей; 

- надання будь-яких  послуг іншим суб’єктам господарювання, що надають 

первинну медичну допомогу на території Закарпатської області; 

- організація та проведення з’їздів, конгресів, симпозіумів, науково-

практичних конференцій, наукових форумів, круглих столів, семінарів тощо; 

- інші функції, що випливають із покладених на Підприємство завдань. 

         3.3.  Підприємство  може  бути  клінічною  базою  вищих  медичних  

навчальних  закладів  усіх рівнів акредитації та закладів післядипломної 

освіти. 

                                             

4. ПРАВОВИЙ СТАТУС 

          4.1. Підприємство є юридичною особою публічного права. Права та 

обов’язки юридичної особи Підприємство набуває з дня його державної 

реєстрації. 

          4.2. Підприємство користується закріпленим за ним комунальним 

майном на праві оперативного управління. 

          4.3.  Підприємство  здійснює  некомерційну  господарську  діяльність,  

організовує  свою діяльність  відповідно  до  фінансового  плану,  

затвердженого  Засновником,  самостійно організовує  виробництво 

продукції  (робіт,  послуг)  і  реалізує  її  за  цінами  (тарифами),  що 

визначаються в порядку, встановленому законодавством. 

          4.4.  Збитки,  завдані  Підприємству  внаслідок  виконання  рішень  

органів  державної  влади чи  органів  місцевого  самоврядування,  які  було  

визнано  судом  неконституційними  або недійсними,  підлягають  

відшкодуванню  зазначеними  органами  добровільно  або  за рішенням суду. 



          4.5.  Для  здійснення  господарської  некомерційної  діяльності  

Підприємство  залучає  і використовує матеріально-технічні, фінансові, 

трудові та інші види ресурсів, використання яких не заборонено 

законодавством. 

          4.6.  Підприємство  має  самостійний  баланс,  рахунки  в  Державному  

казначействі  України, установах банків, круглу печатку зі своїм 

найменуванням, штампи, а також бланки з власними реквізитами. 

          4.7. Підприємство має право укладати угоди (договори), набувати 

майнових та особистих немайнових прав, нести обов’язки, бути особою, яка 

бере участь у справі, що розглядається в судах України, міжнародних та 

третейських судах. 

          4.8. Підприємство визначає свою організаційну структуру, встановлює 

чисельність працівників, штатний розпис. 

          4.9.  Підприємство  надає  медичні  послуги  на  підставі  ліцензії  на  

медичну  практику. Підприємство  має  право  здійснювати  лише  ті  види  

медичної  практики,  які  дозволені органом ліцензування при видачі ліцензії 

на медичну практику. 

 

5. СТАТУТНИЙ КАПІТАЛ. МАЙНО ТА ФІНАНСУВАННЯ 

          5.1.  Майно  Підприємства  є  комунальною  власністю. Майно 

Підприємства становлять необоротні та оборотні активи, основні засоби та 

грошові кошти, а також інші цінності, вартість яких відображається у 

самостійному балансі Підприємства. 

          5.2.  Підприємство  не  має  право  відчужувати  або  іншим  способом  

розпоряджатись закріпленим  за  ним  майном,  що  належить  до  основних  

фондів  без  попередньої  згоди Засновника.  Підприємство  не  має  права  

безоплатно  передавати  належне  йому  майно третім  особам  (юридичним  

чи  фізичним  особам)  крім  випадків,  прямо  передбачених законодавством.  

Усі  питання,  які  стосуються  відмови  від  права  на  земельну  ділянку,  що  

знаходиться на балансі Підприємства або її відчуження, вирішуються 

виключно Засновником. 

          5.3. Джерелами формування майна та коштів Підприємства є: 

          5.3.1. Комунальне майно, передане Підприємству відповідно до 

рішення про його створення; 

          5.3.2. Кошти місцевого бюджету (Бюджетні кошти); 

          5.3.3.  Власні  надходження  Підприємства:  кошти  від  здачі  в  оренду  

(зі  згоди Власника, Засновника) майна, закріпленого на праві оперативного 

управління; кошти та інше майно, одержані від реалізації продукції (робіт, 

послуг);  

          5.3.4. Цільові кошти; 

          5.3.5. Кошти, отримані за договорами з центральним органом 

виконавчої влади, що реалізує державну  політику  у  сфері  державних  

фінансових  гарантій  медичного  обслуговування населення; 

          5.3.6. Кредити банків; 

          5.3.7. Майно, придбане у інших юридичних або фізичних осіб; 

          5.3.8. Майно, що надходить безоплатно або у вигляді безповоротної 

фінансової допомоги чи добровільних благодійних внесків, пожертвувань 



юридичних і фізичних осіб; надходження коштів на виконання програм 

соціально-економічного розвитку регіону, програм розвитку медичної галузі; 

          5.3.9. Майно та кошти, отримані з інших джерел, не заборонених 

чинним законодавством України; 

          5.3.10. Інші джерела, не заборонені законодавством. 

Вилучення майна Підприємства може мати місце лише у випадках, 

передбачених чинним законодавством України. 

          5.4.   Підприємство може одержувати кредити для виконання статутних 

завдань. 

          5.5.  Підприємство  має  право  надавати  в  оренду  майно,  закріплене  

за  ним  на  праві оперативного  управління,  юридичним  та  фізичним  

особам  відповідно  до  чинного законодавства України та локальних 

нормативних актів органів місцевого самоврядування. 

          5.6. Підприємство самостійно здійснює оперативний, бухгалтерський 

облік, веде статистичну, бухгалтерську та медичну звітність і подає її 

органам, уповноваженим здійснювати контроль за  відповідними  напрямами  

діяльності  Підприємства  у  визначеному  законодавством порядку. 

          5.7.  Власні  надходження  Підприємства  використовуються  

відповідно  до  чинного законодавства України. 

 

6. ПРАВА ТА ОБОВ’ЯЗКИ 

          6.1. Підприємство має право: 

          6.1.1. Звертатися у порядку, передбаченому законодавством, до 

центральних та місцевих органів  виконавчої  влади,  органів  місцевого  

самоврядування,  а  також  підприємств  і організацій, незалежно від форм 

власності та підпорядкування, для отримання інформації та матеріалів, 

необхідних для виконання покладених на Підприємство завдань. 

          6.1.2.  Самостійно  планувати,  організовувати  і  здійснювати  свою  

статутну  діяльність, визначати основні напрями свого розвитку відповідно 

до своїх завдань і цілей, у тому числі спрямовувати отримані від 

господарської діяльності кошти на утримання Підприємства та його 

матеріально-технічне забезпечення. 

          6.1.3. Укладати господарські угоди з підприємствами, установами, 

організаціями незалежно від  форм  власності  та  підпорядкування,  а  також  

фізичними  особами  відповідно  до законодавства.  Здійснювати  

співробітництво  з  іноземними  організаціями  відповідно  до законодавства. 

          6.1.4. Самостійно визначати напрями використання грошових коштів у 

порядку, визначеному чинним законодавством України, враховуючи норми 

Статуту. 

          6.1.5.  Здійснювати  власне  будівництво,  реконструкцію,  капітальний  

та  поточний  ремонт основних фондів у визначеному законодавством 

порядку.  

          6.1.6. Залучати підприємства, установи та організації для реалізації 

своїх статутних завдань у визначеному законодавством порядку. 

          6.1.7.  Співпрацювати  з  іншими  закладами  охорони  здоров’я,  

науковими  установами  та фізичними особами-підприємцями. 



          6.1.8.  Надавати  консультативну  допомогу  з  питань,  що  належать  

до  його  компетенції, спеціалістам інших закладів охорони здоров’я за їх 

запитом. 

          6.1.9. Створювати структурні підрозділи Підприємства відповідно до 

чинного законодавства України. 

          6.1.10. Здійснювати інші права, що не суперечать чинному 

законодавству.  

          6.2. Підприємство: 

          6.2.1.  Створює  належні  умови  для  високопродуктивної  праці,  

забезпечує  додержання законодавства  про  працю,  правил  та  норм  

охорони  праці,  техніки  безпеки,  соціального страхування. 

          6.2.4.  Здійснює  бухгалтерський  облік,  веде  фінансову  та  

статистичну  звітність  згідно  з законодавством.  

          6.3. Обов’язки Підприємства: 

          6.3.1.  Керуватись  у  своїй  діяльності  Конституцією  України,  

законами  України,  актами Президента  України  та  Кабінету  Міністрів  

України,  нормативно-правовими  актами Міністерства  охорони  здоров’я  

України,  іншими  нормативно-правовими  актами  та  цим Статутом. 

          6.3.2. Планувати свою діяльність з метою реалізації єдиної комплексної 

політики в галузі охорони здоров’я (за своїм напрямом, метою та предметом 

діяльності).  

          6.3.3. Створювати для працівників належні і безпечні умови праці, 

забезпечувати дотримання чинного законодавства України про працю, 

правил та норм охорони праці, техніки безпеки, соціального страхування.  

          6.3.4.  Забезпечувати  своєчасну  сплату  податкових  та  інших  

обов’язкових  платежів  з урахуванням своєї статутної діяльності та 

відповідно до чинного законодавства України. 

          6.3.5. Розробляти та реалізовувати кадрову політику, контролювати 

підвищення кваліфікації працівників. 

          6.3.6.  Акумулювати  власні  надходження  та  витрачати  їх  з  метою   

забезпечення  діяльності Підприємства відповідно до чинного законодавства  

України та цього Статуту. 

 

7. УПРАВЛІННЯ ПІДПРИЄМСТВОМ 

7.1. Органом управління підприємства є виконавчий комітет 

Великолучківської сільської ради. 

         Поточне керівництво (оперативне управління) Підприємством здійснює 

керівник Підприємства – Головний лікар, який призначається на посаду і 

звільняється з неї за рішенням Великолучківської сільської ради відповідно 

до порядку, визначеного чинним законодавством та відповідним рішенням 

Великолучківської сільської ради, та який відповідає кваліфікаційним 

вимогам МОЗ. Строк найму, права, обов’язки і відповідальність головного 

лікаря, умови його матеріального забезпечення, інші умови найму 

визначаються контрактом та затверджуються рішенням Великолучківської 

сільської ради.  

7.2. Засновник (Власник): 



7.2.1. Приймає рішення про внесення змін до Статуту та затверджує 

Статут в новій редакції. 

7.2.2. Вирішує питання про реорганізацію, ліквідацію та 

перепрофілювання Підприємства. 

7.2.3. Вирішує питання про участь Підприємства як засновника 

(учасника) іншого підприємства, товариства, асоціації, концерну в 

установленому законодавством порядку. 

7.2.4. Погоджує Підприємству договори про спільну діяльність, за 

якими використовується нерухоме майно, що перебуває в його оперативному 

управлінні, кредитні договори та договори застави. 

7.2.5. Здійснює контроль за ефективністю використання майна, що є 

власністю територіальної громади та закріплене за Підприємством на праві 

оперативного управління та майно, що перебуває в оренді. 

7.2.6. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.3. Орган управління: 

7.3.1. Погоджує внесення змін до Статуту, здійснює контроль за 

додержанням Статуту. 

7.3.2. Затверджує штатний розпис Підприємства та зміни до нього, 

структуру Підприємства. 

7.3.3. Визначає головні напрямки діяльності Підприємства, затверджує 

плани діяльності та  звіти про їх виконання. 

7.3.4. Погоджує річні фінансові плани Підприємства та подає їх на 

затвердження рішенням виконавчого комітету сільської ради. 

7.3.5. Здійснює контроль за виконанням фінансового плану. 

7.3.6. Здійснює перевірки фінансово-господарської діяльності 

Підприємства. 

 7.3.7. Погоджує здійснення господарських операцій в розмірах, що 

перевищують ліміт повноважень Головного лікаря підприємства. 

 7.3.8. Здійснює контроль за ефективним використанням та 

збереженням майна і коштів Підприємства, в  разі потреби забезпечує 

проведення інвентаризації майна Підприємства, виявляє майно, яке 

тимчасово не використовується, та вносить пропозиції щодо умов його 

подальшого використання. 

7.3.9. Здійснює інші повноваження відповідно до чинного 

законодавства України. 

7.4. Головний лікар Підприємства: 

7.4.1. Діє без довіреності від імені Підприємства, представляє його 

інтереси в органах державної влади і органах місцевого самоврядування, 

інших органах, у тому числі в судах, у відносинах з іншими юридичними та 

фізичними особами, підписує від його імені документи та видає довіреності і 

делегує право підпису документів іншим посадовим особам Підприємства, 

укладає договори, відкриває в органах Державної казначейської служби 

України та установах банків поточні та інші рахунки. 

7.4.2. Самостійно вирішує питання діяльності Підприємства за 

винятком тих, що віднесені законодавством та цим Статутом до компетенції 

Засновника та Органу управління. 



7.4.3. Організовує роботу Підприємства щодо надання населенню 

медичної допомоги згідно з вимогами нормативно-правових актів. 

7.4.4. Несе відповідальність за формування та виконання фінансового 

плану і плану розвитку Підприємства, результати його господарської 

діяльності, виконання показників ефективності діяльності Підприємства, 

якість послуг, що надаються Підприємством, використання наданого на праві 

оперативного управління Підприємству майна спільної власності 

територіальних громад і доходу згідно з вимогами законодавства, цього 

Статуту та укладених Підприємством договорів. 

7.4.5. Користується правом розпорядження майном та коштами 

Підприємства відповідно до законодавства та цього Статуту. Забезпечує 

ефективне використання і збереження закріпленого за Підприємством на 

праві оперативного управління майна та майна, що перебуває в оренді. 

7.4.6. У межах своєї компетенції видає накази та інші акти, дає 

вказівки, обов’язкові для всіх підрозділів та працівників Підприємства. 

7.4.7. Забезпечує контроль за веденням та зберіганням медичної та 

іншої документації. 

7.4.8. У строки і в порядку, встановленому законодавством, повідомляє 

відповідні органи про будь-які зміни в даних про Підприємство, внесення 

яких до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних осіб-

підприємців та громадських формувань є обов’язковим. 

7.4.9. Подає в установленому порядку Засновнику та Органу 

управління квартальну, річну, фінансову та іншу звітність Підприємства, 

зокрема щорічно надає Засновнику та Органу управління бухгалтерську та 

статистичну звітність, інформацію про рух основних засобів, за запитом 

Засновника надає звіт про оренду майна, а також інформацію про наявність 

вільних площ, придатних для надання в оренду. 

7.4.10. Приймає рішення про прийняття на роботу, звільнення з роботи 

працівників Підприємства, а також інші, передбачені законодавством про 

працю рішення в сфері трудових відносин, укладає трудові договори з 

працівниками Підприємства. Забезпечує раціональний добір кадрів, 

дотримання працівниками правил внутрішнього трудового розпорядку. 

Створює умови підвищення фахового і кваліфікаційного рівня працівників 

згідно із затвердженим в установленому порядку штатним розписом. 

7.4.11. Забезпечує проведення колективних переговорів, укладення 

колективного договору в порядку, визначеному законодавством України. 

7.4.12. Призначає на посаду та звільняє з посади своїх заступників і 

головного бухгалтера Підприємства за погодженням із Засновником. 

Призначає на посади та звільняє керівників структурних підрозділів, інших 

працівників. 

7.4.13. Забезпечує дотримання на Підприємстві вимог законодавства 

про охорону праці, санітарно-гігієнічних та протипожежних норм і правил, 

створення належних умов праці. 

7.4.14. Вживає заходів до своєчасної та в повному обсязі виплати 

заробітної плати, а також передбачених законодавством податків, зборів та 

інших обов’язкових платежів. 



         7.4.15. Несе відповідальність за збитки, завдані Підприємству з вини 

Головного лікаря Підприємства в порядку, визначеному законодавством. 

7.4.16. Затверджує положення про структурні підрозділи Підприємства, 

інші положення та порядки, що мають системний характер. 

7.4.17. Затверджує функціональні обов’язки та посадові інструкції 

працівників Підприємства. 

7.4.18. За погодженням із Засновником та відповідно до вимог 

законодавства має право укладати договори оренди майна. 

7.4.19. Забезпечує розробку цін (тарифів) на платні послуги, які 

дозволені чинним законодавством та подає до Органу управління для 

подальшого затвердження рішенням виконавчого комітету сільської ради. 

7.4.20. Вирішує інші питання, віднесені до компетенції Головного 

лікаря Підприємства згідно із законодавством, цим Статутом, контрактом. 

7.5. Головний лікар Підприємства, його заступники та керівники 

структурних підрозділів є офіційними представниками Підприємства, діють в 

межах своїх повноважень та представляють інтереси Підприємства в органах 

виконавчої влади та органах місцевого самоврядування, установах та 

організаціях, а також у взаємовідносинах з організаціями та фізичними 

особами, у тому числі іноземними, відповідно до наданих їм повноважень. 

7.6. У разі відсутності Головного лікаря Підприємства або 

неможливості виконувати свої обов’язки з інших причин, обов’язки виконує 

заступник Головного лікаря чи інша особа згідно з функціональними 

(посадовими) обов’язками. 

7.7. Головний лікар Підприємства, його заступники та керівники 

підрозділів у межах своїх повноважень здійснюють оперативне керівництво 

Підприємством та його підрозділами. 

7.8. Головний лікар Підприємства та головний бухгалтер несуть 

персональну відповідальність за додержання порядку ведення і достовірність 

обліку та статистичної звітності у встановленому законодавством порядку. 

         8. ОРГАНІЗАЦІЙНА СТРУКТУРА ПІДПРИЄМСТВА 

          8.1. Структура Підприємства включає: 

          8.1.1. Адміністративно-управлінський підрозділ. 

          8.1.2. Лікувально-профілактичні підрозділи (амбулаторії, які можуть 

включати фельдшерсько-акушерські пункти, фельдшерські пункти, медичні 

пункти). 

          8.2. Структура Підприємства, порядок внутрішньої організації 

Підприємства затверджуються органом управління. 

           8.3.  Штатну  чисельність  Підприємства  орган управління  визначає  

на  власний  розсуд  на  підставі фінансового  плану  Підприємства,  

погодженого  в  установленому  законодавством  та  цим Статутом порядку, з 

урахуванням необхідності створення відповідних умов для забезпечення 

належної доступності та якості медичної допомоги. 

 

9. ПОВНОВАЖЕННЯ ТРУДОВОГО КОЛЕКТИВУ 

          9.1. Працівники Підприємства мають право брати участь в управлінні 

Підприємством через загальні  збори  трудового  колективу,  професійні  



спілки,  які  діють  у  трудовому  колективі,  інші  органи,  уповноважені  

трудовим  колективом  на  представництво, вносити  пропозиції  щодо  

поліпшення  роботи  Підприємства,  а  також  з  питань  соціально-

культурного і побутового обслуговування. 

Представники первинної профспілкової організації, представляють інтереси 

працівників відповідно до законодавства. 

Підприємство зобов’язане створювати умови, які б забезпечували участь 

працівників у його управлінні. 

          9.2.  Трудовий  колектив  Підприємства  складається  з  усіх  

працівників,  які  своєю  працею беруть участь у його діяльності на основі 

трудового договору (контракту, угоди) або інших форм, що регулюють 

трудові відносини працівника з Підприємством. 

          9.3. До складу органів, через які трудовий колектив реалізує своє право 

на участь в управлінні Підприємством,  не  може  обиратися  Головний лікар 

Підприємства.  Повноваження  цих  органів визначаються законодавством. 

          9.4.  Виробничі,  трудові  та  соціальні  відносини  трудового  колективу  

з  адміністрацією Підприємства регулюються колективним договором. 

          9.5. Право укладання колективного договору надається Головному 

лікарю Підприємства, а від імені трудового колективу – уповноваженому 

ним органу. Сторони колективного договору звітують на загальних зборах 

колективу не менш ніж один раз на рік. 

          9.6. Питання щодо поліпшення умов праці, життя і здоров’я, гарантії 

обов’язкового медичного страхування  працівників  Підприємства  та  їх  

сімей,  а  також  інші  питання  соціального розвитку вирішуються трудовим 

колективом відповідно до законодавства, цього Статуту та колективного 

договору. 

          9.7.  Джерелом  коштів  на  оплату  праці  працівників  Підприємства  є  

кошти,  отримані  в результаті його господарської некомерційної діяльності. 

Форми  і  системи  оплати  праці,  норми  праці,  розцінки,  тарифні  ставки,  

схеми  посадових окладів,  умови  запровадження  та  розміри  надбавок,  

доплат,  премій,  винагород  та  інших заохочувальних,  компенсаційних  і  

гарантійних  виплат  встановлюються  у  колективному договорі  з  

дотриманням  норм  і  гарантій,  передбачених  законодавством, Генеральною  

та Галузевою угодами. 

Мінімальна  заробітна  плата  працівників  не  може  бути  нижчою  від  

встановленого законодавством мінімального розміру заробітної плати. 

Умови оплати праці та матеріального забезпечення Головного лікаря 

Підприємства визначаються контрактом, укладеним із Засновником. 

          9.8. Працівники Підприємства провадять свою діяльність відповідно до  

Статуту, колективного договору та посадових інструкцій згідно з 

законодавством. 

 

10. КОНТРОЛЬ ТА ПЕРЕВІРКА ДІЯЛЬНОСТІ 

          10.1. Пiдприємство самостійно здiйснює оперативний та 

бухгалтерський облiк результатiв своєї  дiяльностi  та  веде  обробку  та  

облiк  персональних  даних  працiвникiв,  а  також  веде фiнансову та кадрову 

звiтнiсть. Порядок ведення бухгалтерського обліку та облiку персональних  



даних,  статистичної,  фiнансової  та  кадрової  звiтностi  визначається  

чинним законодавством України. 

         10.2. Пiдприємство несе вiдповiдальнiсть за своєчасне i достовiрне 

подання передбачених форм звiтностi вiдповiдним органам. 

         10.3. Контроль за фiнансово-господарською дiяльнiстю Пiдприємства 

здiйснюють вiдповiднi державнi органи в межах їх повноважень та 

встановленого чинним законодавством України порядку. 

         10.4.  Засновник  має  право  здiйснювати  контроль  фiнансово-

господарської  дiяльностi Пiдприємства та контроль за якiстю i обсягом 

надання медичної допомоги. Пiдприємство подає Засновнику, за його 

вимогою, бухгалтерський звiт та iншу документацiю, яка стосується 

фiнансово-господарської, кадрової, медичної дiяльностi. 

          

11. ПРИПИНЕННЯ ДІЯЛЬНОСТІ 

         11.1. Припинення діяльності Підприємства здійснюється шляхом його 

реорганізації (злиття, приєднання, поділу, перетворення) або ліквідації – за 

рішенням Засновника, а у випадках, передбачених  законодавством  України,  

–  за  рішенням  суду  або  відповідних  органів державної влади. 

         11.2.  У  разі  припинення  Підприємства  (ліквідації,  злиття,  поділу,  

приєднання  або перетворення)  усі  активи  Підприємства  передаються  

одній  або  кільком  неприбутковим організаціям відповідного виду або 

зараховуються до доходу бюджету. 

         11.3.  Ліквідація  Підприємства  здійснюється  ліквідаційною  комісією,  

яка  утворюється Засновником або за рішенням суду.  

         11.4.  Порядок  і  строки  проведення  ліквідації,  а  також  строк  для  

пред’явлення  вимог кредиторами, що не може бути меншим ніж два місяці з 

дня опублікування рішення про ліквідацію, визначаються органом, який 

прийняв рішення про ліквідацію. 

         11.5. Ліквідаційна комісія розміщує у друкованих засобах масової 

інформації повідомлення про  припинення  юридичної  особи  та  про  

порядок  і  строк  заявлення  кредиторами  вимог до неї, а наявних (відомих) 

кредиторів повідомляє особисто в письмовій формі у визначені 

законодавством строки. Одночасно  ліквідаційна  комісія  вживає  усіх  

необхідних  заходів  зі  стягнення  дебіторської заборгованості Підприємства. 

         11.6.  З  моменту  призначення  ліквідаційної  комісії  до  неї  

переходять  повноваження  з управління  Підприємством.  Ліквідаційна  

комісія  складає  ліквідаційний  баланс  та  подає його органу, який 

призначив ліквідаційну комісію. Достовірність та повнота ліквідаційного 

балансу повинні бути перевірені в установленому законодавством порядку. 

Ліквідаційна комісія виступає в суді від імені Підприємства, що ліквідується. 

         11.7.  Черговість  та  порядок  задоволення  вимог  кредиторів  

визначаються  відповідно  до законодавства. 

         11.8.  Працівникам  Підприємства,  які  звільняються  у  зв’язку  з  його  

реорганізацією  чи ліквідацією, гарантується дотримання їх прав та інтересів 

відповідно до законодавства про працю. 



         11.9. Підприємство є таким, що припинило свою діяльність, із дати 

внесення до Єдиного державного реєстру запису про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи. 

         11.10. Все, що не передбачено цим Статутом, регулюється 

законодавством України. 

 

        12. ПОРЯДОК ВНЕСЕННЯ ЗМІН ДО СТАТУТУ ПІДПРИЄМСТВА 

         12.1. Зміни до цього Статуту вносяться за рішенням Засновника, 

шляхом викладення Статуту у новій редакції. 

         12.2.  Зміни  до  цього  Статуту  підлягають  обов’язковій  державній  

реєстрації  у  порядку, встановленому законодавством України. 

 

 

 

Голова Великолучківської  

сільської ради                                                                                В.Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 

  

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 582 

 

 

Про реорганізацію Великолучківської  дитячої школи мистецтв 

та Ракошинської дитячої школи мистецтв шляхом злиття та 

створення комунального закладу Великолучківська мистецька школа 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області  

 

З метою створення оптимальної мистецької освітньої мережі, 

необхідних умов для надання учням якісної освіти, забезпечення доступності 

та якості мистецької освіти, ефективного використання матеріально-

технічних, кадрових, фінансових ресурсів та раціонального використання 

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

кодексу України, ст. 89 Бюджетного кодексу України, статей 87, 88, 104-107 

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

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

освіту», Положення про початкові спеціалізовані мистецькі навчальні 

заклади, затвердженого наказом Міністерства культури і мистецтв України 

від 09.08.2018 №686, наказу Міністерства культури України від 13.03.2019 № 

192 «Про затвердження примірних штатних нормативів мистецьких шкіл», та 

керуючись пунктом 30 частини першої статті 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», Протоколом засідання робочої групи з 

проведення оптимізації Ракошинської  та Великолучківської дитячих шкіл  

мистецтв Великолучківської сільської ради №1 від 04.06.2021року,  

Великолучківська сільська рада вирішила:  

1. Реорганізувати Великолучківську дитячу школу мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області  (код ЄДРПОУ - 05464537) та  Ракошинську дитячу школу мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області   (код ЄДРПОУ- 00436878) шляхом злиття та створити комунальний 

заклад Великолучківська  мистецька школа Великолучківської сільської ради 



Мукачівського району Закарпатської області (місце знаходження: 89625, 

Закарпатська  область, с. Великі Лучки, вулиця Мукачівська, будинок 96). 

2. В результаті реорганізації (шляхом злиття) припинити юридичні 

особи: 

 Великолучківську дитячу школу мистецтв Великолучківської 

сільської ради Мукачівського району Закарпатської області  (код ЄДРПОУ - 

05464537); 

 Ракошинську дитячу школу мистецтв Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області  (код ЄДРПОУ- 

00436878) , 

з дати внесення до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, фізичних 

осіб-підприємців та громадських формувань запису про державну реєстрацію 

припинення юридичної особи. 

3. Створити комісію з реорганізації Великолучківської дитячої школи 

мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв шляхом злиття у складі 

згідно з додатком 1 до цього рішення. 

4. Місцем роботи комісії з реорганізації визначити приміщення за 

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

будинок 37. 

5. Покласти на комісію з реорганізації Великолучківської дитячої 

школи мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв шляхом 

злиття  повноваження щодо здійснення повної інвентаризації основних 

засобів, нематеріальних активів їх фактичної наявності та документального 

підтвердження станом на 01.07.2021 року. 

6. Встановити, що вимоги кредиторів Великолучківської дитячої 

школи мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області та Ракошинської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області приймаються протягом двох місяців з дати публікації повідомлення 

рішення щодо припинення юридичної особи та внесення запису про 

припинення Великолучківської дитячої школи мистецтв  та Ракошинської 

дитячої школи мистецтв до Єдиного державного реєстру юридичних осіб, 

фізичних осіб – підприємців та громадських формувань. 

7. Встановити, що комунальний заклад «Великолучківська мистецька  

школа» Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області є правонаступником майнових прав та обов’язків 

Великолучківської дитячої школи мистецтв Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області та Ракошинської дитячої 

школи мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області. 

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

Великолучківської сільської ради ( М. Рубіш) провести  реорганізацію 

Великолучківської дитячої школи мистецтв Великолучківської сільської 

ради Мукачівського району Закарпатської області  та Ракошинської дитячої 

школи мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області шляхом їх злиття у відповідності до чинного 

законодавства України. 



9.  Голові комісії з  реорганізації  Великолучківської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області та Ракошинської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області шляхом злиття (І. Зозуля): 

9.1. Повідомити державного реєстратора про припинення юридичної 

особи  в порядку, передбаченому чинним законодавством України. 

9.2. Забезпечити здійснення усіх організаційно-правових заходів,          

пов’язаних з реорганізацією юридичної особи відповідно до вимог          

чинного законодавства України. 

9.3. Повідомити в установленому чинним законодавством України 

порядку працівників Великолучківської дитячої школи мистецтв  та 

Ракошинської дитячої школи мистецтв про реорганізацію закладів. 

Забезпечити дотримання соціально-правових гарантій працівників у порядку 

та на умовах,  визначених чинним законодавством України.  

9.4. Провести інвентаризацію майна Великолучківської дитячої школи 

мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв. 

9.5. Здійснити усі розрахунки за зобов’язаннями Великолучківської 

дитячої школи мистецтв  та Ракошинської дитячої школи мистецтв. 

9.6. Скласти передавальний акт та подати його на затвердження до   

Великолучківської сільської ради після закінчення строку пред’явлення 

вимог кредиторами до Великолучківської дитячої школи мистецтв  та 

Ракошинської дитячої школи мистецтв. 

9.7. Надати державному реєстратору усі документи, передбачені 

Законом         України «Про державну реєстрацію юридичних осіб, фізичних 

осіб -          підприємців та громадських формувань», для проведення 

державної         реєстрації шляхом злиття Великолучківської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області та Ракошинської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області  в комунальний заклад Великолучківська мистецька школа 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області.  

10.  Контроль за виконанням цього рішення покласти на заступника 

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

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

захисту, охорони материнства, дитинства, опіки та національних меншин ( 

Товт М.О). 

 

 

Сільський голова                                                           В.Коштура 



                                                                                 Додаток  

рішення восьмої 

позачергової сесії восьмого 

скликання  

15.06.2021  № 582 
  

  

 

СКЛАД 

комісії з реорганізації Великолучківської дитячої школи 

мистецтв Великолучківської сільської ради Мукачівського району 

Закарпатської області та Ракошинської дитячої школи мистецтв 

Великолучківської сільської ради Мукачівського району Закарпатської 

області шляхом злиття 

 

Голова комісії: 

Зозуля          

Іван Іванович 

заступник сільського голови з питань 

діяльності виконавчих                              

органів сільської ради Великолучквської 

сільської ради 

  

Заступник голови комісії: 

Рубіш 

Марина Андріївна 

начальник відділу освіти молоді та спорту,  

культури, туризму Великолучквської сільської 

ради 

 

Секретар комісії: 

Пацан  

Олена Іванівна 

головний спеціаліст по культурі і туризму 

відділу освіти, молоді та спорту,  культури, 

туризму Великолучківської                                 

сільської ради  

 

Члени комісії: 

Волошин 

Тетяна Василівна 

директор Великолучківської дитячої школи 

мистецтв (за згодою) 

Волошин 

Любов Ярославівна 

сільський депутат Великолучківської сільської 

ради (за згодою) 

Панько      

Марія   Василівна 

в.о. головного бухгалтера відділу освіти, 

молоді та спорту,  культури, 

Великолучківської сільської ради 

Сирохман  

Діана Ярославівна      

староста сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, 

Кінлодь, Червеньово  Великолучківської 

сільської територіальної громади   



Товт 

Маргарита Олексіївна 

сільський депутат Великолучківської сільської 

ради (за згодою) 

Шкоба   

Людмила Василівна  

директор Ракошинської дитячої школи 

мистецтв (за згодою) 

Шкоба 

Сергій Андрійович 

староста сіл Кальник, Кузьмино, Медведівці, 

Руська Кучава, Шкуратівці Великолучківської 

сільської територіальної громади   

Янкулич 

Василь Васильович 

староста сіл Ракошино, Бенедиківці, Домбоки, 

Кайданово, Руське, Чопівці  

Великолучківської сільської територіальної 

громади 

  

 

 

 

Секретар ради                                                                       О.Строїн 

  



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКА ОБЛАСТЬ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

  

15.06.2021 с.Великі Лучки                   № 583 

 

 

Про   затвердження Положення про громадські слухання  на території  

Великолучківської сільської ради 

  

          Керуючись статями 13, 26, 59 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», з метою сприяння територіальній громаді у 

здійсненні права на проведення громадських слухань, а також урахування їх 

результатів органами місцевого самоврядування, їх посадовими особами при 

прийнятті рішень, Великолучківська сільська рада  вирішила: 

  1.Затвердити Положення про громадські слухання на території 

Великолучківської сільської ради згідно додатку. 

  2.Контроль за виконанням  рішення покласти на заступника сільського 

голови з питань діяльної виконавчих органів  ради Зозуля І.І. 

 

 

 

Сільський голова                                                                      В.Коштура  

 
  

 

 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 
 



Додаток  

до рішення восьмої позачергової 

сесії восьмого скликання  

15.06.2021 № 583 
 

ПОЛОЖЕННЯ 

ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ У ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКІЙ 

ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ 

(далі - Положення) 
 

Це Положення встановлює порядок ініціювання, підготовки та проведення 

громадських слухань, а також урахування їх результатів органами місцевого 

самоврядування, їх посадовими особами. 

Громадські слухання є однією з форм участі жителів територіальної громади 

у здійсненні місцевого самоврядування, яка передбачена статтею 13 Закону 

України "Про місцеве самоврядування в Україні". 

 

Розділ І. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

 

Стаття 1. Право територіальної громади проводити громадські слухання 

1.Великолучківська територіальна громада  (далі – громада) має право 

проводити громадські слухання – зустрічатися з депутатами сільської  ради 

(далі – ради), сільським  головою (далі – головою), старостою (-ами), іншими 

посадовими особами місцевого самоврядування, під час яких жителі громади 

можуть заслуховувати їх, порушувати питання та вносити пропозиції щодо 

питань місцевого значення, що належать до відання місцевого самоврядування. 

 

Стаття 2. Правове регулювання громадських слухань  

1.Порядок ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань та 

врахування їх результатів регулюється Законом України "Про місцеве 

самоврядування в Україні", цим Положенням, яке ухвалюється у розвиток норм 

Статуту громади, а також міжнародними договорами України, згода на 

обов’язковість яких надана Верховною Радою України.  

 

Стаття 3. Принципи громадських слухань 
1.Громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, 

прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та з 

обов’язковим розглядом пропозицій, поданих під час їх проведення.  

2.Ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських 

слуханнях, окрім осіб, визначених у частині 4 статті 10 цього Положення. 

3.Громадські слухання мають відкритий характер. Кожен може взяти участь у 

громадських слуханнях. 

4.Уся інформація (у тому числі копії документів), пов’язана з ініціюванням, 

підготовкою, проведенням громадських слухань, розглядом прийнятих на них 

рішень, а також рішення органів місцевого самоврядування, акти посадових 

осіб, прийняті за результатами їх розгляду, розміщуються на офіційному веб-



сайті Великолучківської сільської територіальної громади у спеціальному 

розділі «Громадська участь», можуть розповсюджуватися в засобах масової 

інформації та іншими способами відповідно до вимог цього Положення.  

5.Основними засадами громадських слухань у територіальній громаді є: 

- громадські слухання проводяться на засадах добровільності, відкритості, 

прозорості, свободи висловлювань, політичної неупередженості та 

обов’язкового розгляду поданих на них пропозицій; 

- ніхто не може бути примушений до участі або неучасті в громадських 

слуханнях; 

- громадські слухання мають відкритий характер. Кожен житель територіальної 

громади може взяти участь у громадських слуханнях; 

- в процесі ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення 

громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників 

засобів масової інформації щодо їх висвітлення; 

- громадські слухання не можуть використовуватись для політичної, у тому 

числі передвиборчої агітації. 

6.Під час ініціювання, підготовки, проведення, а також після проведення 

громадських слухань, не може чинитися перешкод для діяльності представників 

засобів масової інформації. 

7.Громадські слухання не можуть використовуватися для політичної, у тому 

числі передвиборчої агітації.  

8. Підтримані на громадських слуханнях пропозиції розглядаються органами 

місцевого самоврядування та їх посадовими особами у визначені цим 

Положенням строки, і за результатами такого розгляду обов’язково 

приймаються рішення про врахування, часткове врахування чи відхилення 

кожної пропозиції. 

 

Стаття 4. Предмет громадських слухань 
1.Предметом обговорення на громадських слуханнях можуть бути будь-які 

питання, що належать до відання місцевого самоврядування, у тому числі, але 

не обмежуючись цим: 

- проекти нормативно-правових актів голови, ради, виконавчих органів ради; 

- проекти та програми, що виконуються чи плануються до виконання в громаді; 

- звіти, доповіді чи інформація про роботу голови, депутатів, органів ради, самої 

ради, її секретаря, старости,  керівників виконавчих органів ради та інших 

посадових осіб місцевого самоврядування, комунальних підприємств, установ, 

організацій; 

- звіти посадових осіб підприємств, установ і організацій – надавачів послуг, які 

відповідно до законодавства мають забезпечуватися органами місцевого 

самоврядування (далі – надавачів послуг);  

- внесення пропозицій щодо притягнення до відповідальності депутатів ради та 

посадових осіб місцевого самоврядування; 

- інформація про вирішення окремих питань, які зачіпають інтереси всіх жителів 

громади або її окремих частин (мешканців району міста, села, мікрорайону, 

кварталу, вулиці, будинку (-ків); 

- інші питання місцевого значення, ініційовані особами, зазначеними в статті 6 

цього Положення. 



2.Не можуть бути предметом громадських обговорень питання, що посягають 

на конституційний лад, державний устрій, особисті та громадянські права і 

свободи людини і громадянина. 

 

Стаття 5. Види громадських слухань 

1. Громадські слухання поділяються на: 

- загальні – громадські слухання, предмет яких зачіпає інтереси всіх жителів 

територіальної громади. Такі слухання ініціюють не менше 50 жителів 

територіальної громади. 

- місцеві – громадські слухання, які стосуються членів територіальної громади 

відповідного старостинського округу або його частини. Такі слухання ініціюють 

не менше ніж 20 членів відповідного старостинського округу чи його частини. 

2.Список жителів територіальної громади, які підписали звернення з 

ініціативою щодо проведення громадських слухань, має містити таку 

інформацію: прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; адреса реєстрації 

місця проживання; особистий підпис.  

 

Розділ ІІ. ІНІЦІЮВАННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

 

Стаття 6. Ініціатори громадських слухань 

1. Ініціатором громадських слухань може бути:  

- сільський голова; 

- сільська рада; 

- староста; 

- орган самоорганізації населення, місцезнаходження якого зареєстроване на 

території відповідної громади; 

- ініціативна група жителів територіальної громади. 

2.Для ініціювання загальних громадських слухань, предмет яких зачіпає 

інтереси всіх жителів територіальної громади, ініціативній групі необхідно 

зібрати 50 підписів жителів громади, які мають право голосу.  

     Для ініціювання місцевих громадських слухань, предмет яких стосується 

членів територіальної громади відповідного старостинського округу або його 

частини, ініціативній групі необхідно зібрати 20 підписів жителів громади, які 

мають право голосу.   

3.Ініціатива сільського голови про проведення громадських слухань 

оформлюється відповідним розпорядженням. 

     Рішення про проведення громадських слухань за ініціативою Ради 

приймається на відповідному пленарному засіданні Ради. 

     Староста ініціює проведення громадських слухань на території (частині 

території) відповідного старостинського округу шляхом надсилання 

повідомлення про ініціювання громадських слухань Раді на ім’я сільського 

голови. 

     Органи самоорганізації населення, ухвалюють рішення про проведення 

громадських слухань відповідно до їх установчих документів та надсилають 

письмове повідомлення про ініціювання громадських слухань Раді на ім’я 



сільського голови. Повідомлення підписується уповноваженою особою згідно з 

установчими документами ініціатора слухань. 

      Ініціативна група надсилає письмове повідомлення про проведення 

громадських слухань Раді на ім’я сільського голови разом із підписами, 

зібраними на підтримку ініціативи.  

 

Стаття 7. Подання ініціативи щодо проведення громадських слухань 

1. Повідомлення про ініціативу щодо проведення громадських слухань (у разі 

ініціювання жителями громади, органом самоорганізації населення чи 

старостою) вноситься на ім’я голови не пізніше ніж за 15 днів до запланованої 

дати проведення громадських слухань відповідно до зразку, що у Додатках 1 

або 2 до цього Положення.  

2. У письмовому зверненні зазначаються: 

- предмет громадських слухань (проблема, питання, проект рішення та інше), 

що пропонується до розгляду; 

- прізвища та/або посади осіб, яких варто запросити на громадські слухання 

(якщо вони відомі); 

- дата, час та місце запланованих громадських слухань; 

- прізвище, ім’я, по батькові та контакти особи, уповноваженої представляти 

ініціатора; 

- список і контакти осіб, які могли б увійти до складу організаційного комітету з 

підготовки громадських слухань, якщо є необхідність його створення (не більше 

п’яти).  

 3.У разі ініціювання жителями громади до письмово звернення додається 

список жителів територіальної громади, які підписали звернення з ініціативою 

щодо проведення громадських слухань, яке має містити таку інформацію: 

прізвище, ім’я, по батькові; дата народження; адреса реєстрації місця 

проживання; особистий підпис.  

4.До письмового звернення, а також у процесі підготовки громадських слухань 

– до дня їх проведення, можуть додаватися інформаційно-аналітичні матеріали 

та проекти документів, що виносяться на слухання. 

 

Стаття 8. Реєстрація ініціативи щодо проведення громадських слухань 

1.Протягом 3 робочих днів з моменту отримання радою письмового 

звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань  провідний 

спеціаліст із інформаційного забезпечення відділу загальної , організаційної 

роботи,  кадрового та правового забезпечення Великолучківської сільської 

ради перевіряє подані документи та приймає одне з таких рішень:  



- зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у електронній 

Книзі реєстрації громадської участі у Великолучківській сільській 

територіальній громаді; 

- повернути письмове звернення для усунення недоліків відповідно до частини 3 

цієї статті; 

- відмовити в реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань 

відповідно до частини 5 цієї статті. 

2. Про прийняте рішення в межах цього ж триденного строку повідомляють 

особу, уповноважену представляти ініціатора громадських слухань, у письмовій 

формі, зазначаючи або номер реєстрації у електронній Книзі реєстрації 

громадської участі у Великолучківській сільській територіальній громаді, або 

підстави повернення письмового звернення для усунення недоліків, або 

підстави відмови в реєстрації відповідно до цього Положення. 

3. Письмове звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань 

повертається для усунення недоліків за наявності однієї або двох таких підстав: 

- не дотримано вимог до оформлення звернення, передбачені цим Положенням; 

- звернулася недостатня кількість жителів громади чи суб’єкти, які не наділені 

правом ініціювати слухання. 

Повертати письмове звернення для усунення недоліків з інших підстав 

забороняється. 

4. Письмове звернення допрацьовується і подається до ради протягом трьох 

робочих днів з моменту отримання особою, уповноваженою представляти 

ініціатора, відповідного письмового повідомлення про потребу усунення 

недоліків. У разі якщо недоліки в цей строк не усунуто, звернення залишається 

без розгляду.  

5.Відмовляють у реєстрації ініціативи щодо проведення громадських слухань за 

наявності однієї чи двох таких підстав: 

- запропонований предмет громадських слухань, не належить до відання 

місцевого самоврядування;  

- звернувся суб’єкт, не наділений правом звертатися з ініціативою щодо 

проведення громадських слухань.  

- питання, що виносяться на громадські слухання, не відноситься до відання 

місцевого самоврядування.  

6.Інформація про надходження письмового звернення з ініціативою щодо 

проведення громадських слухань, а саме звернення та всі подані (відразу чи 

потім) матеріали, письмове повідомлення про реєстрацію ініціативи щодо 

проведення громадських слухань, повернення для усунення недоліків чи 

обґрунтована відмова в реєстрації, розміщується на офіційному веб-сайті ради в 



спеціальному розділі "Громадська участь" протягом п’яти робочих днів з 

моменту отримання звернення, матеріалів чи підписання повідомлення, при 

цьому вилучаються відомості про фізичну особу (персональна інформація). 

 

 

Розділ ІІІ. ПІДГОТОВКА ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

 

Стаття 9. Загальні питання підготовки і проведення громадських слухань 

1.Підготовка громадських слухань, у тому числі вирішення організаційно-

технічних питань, здійснюється провідний спеціаліст із інформаційного 

забезпечення відділу загальної, організаційної роботи,  кадрового та 

правового забезпечення Великолучківської сільської ради у тісній співпраці з 

ініціатором громадських слухань.  

2. Провідний спеціаліст із інформаційного забезпечення відділу загальної, 

організаційної роботи,  кадрового та правового забезпечення 

Великолучківської сільської ради повинен організувати підготовку 

громадських слухань таким чином, щоб вони відбулися в час, дату і місці, 

запропоновані ініціаторами громадських слухань, або в іншу дату або час, 

узгоджені з особою, уповноваженою представляти ініціатора громадських 

слухань, але не пізніше чотирнадцяти календарних днів від запропонованої 

дати. 

3.Органи й посадові особи місцевого самоврядування, адміністрації 

комунальних підприємств, установ та організацій сприяють проведенню 

громадських слухань і надають необхідні матеріали на прохання ініціаторів, 

організаційного комітету чи уповноваженої посадової особи. 

 

Стаття 10. Підготовка громадських слухань  

1.Протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно 

оформленого звернення з ініціативою щодо проведення громадських слухань 

голова видає розпорядження про заходи з підготовки громадських слухань. 

2. У розпорядженні врегульовуються такі питання: 

- предмет громадських слухань; 

-  дата, час, місце їх проведення; 

- ініціатор громадських слухань; 

- посадові особи органів місцевого самоврядування, відповідальні за своєчасну і 

якісну підготовку громадських слухань; 



- особи, що запрошуються на слухання; 

- заходи з підготовки слухань та календарний план їх виконання; 

- персональний склад організаційного комітету з підготовки слухань з 

врахуванням гендерно-орієнтованого підходу, його обов’язки, повноваження 

відповідно до заходів з підготовки слухань та календарного плану їх виконання; 

- створення, в разі необхідності, експертних груп; 

 - порядок доведення інформації щодо проведення громадських слухань до 

жителів територіальної громади (для випадків, коли громадські слухання 

проводяться за ініціативою сільського голови чи Ради). 

3.Громадські слухання призначаються, як правило, на неробочий день або 

неробочий час у достатньому за кількістю місць приміщенні з безбар’єрним 

доступом, розташованому на території відповідної частини громади.  

4.Участь у громадських слуханнях обов’язкова для їх ініціаторів, авторів 

проектів документів (актів), які виносяться на громадські слухання, 

представників профільних органів ради та її виконавчих органів, керівників 

комунальних підприємств, установ і організацій, яких стосуються ці громадські 

слухання, депутатів і посадових осіб, звітування яких є предметом громадських 

слухань. Їх відсутність на громадських слуханнях не може бути підставою для 

перенесення громадських слухань чи визнання їх такими, що не відбулися. 

 5.Підготовку та проведення громадських слухань забезпечує організаційний 

комітет, склад якого визначається у розпорядженні  сільського голови, рішенні 

ради (в залежності від того хто є ініціатором скликання громадських слухань).  

6.Розпорядження голови про заходи з підготовки громадських слухань 

оприлюднюється в порядку, передбаченому законодавством, а також 

розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі «Громадська 

участь» протягом п’яти робочих днів з моменту його затвердження та у той 

самий строк надсилається ініціатору громадських слухань, членам 

організаційного комітету, експертної групи (у разі їх створення) і посадовим 

особам, участь яких визнана обов’язковою. 

 

Стаття 11. Організація громадських слухань ініціаторами 
Якщо протягом п’яти робочих днів з моменту отримання радою належно 

оформленого письмового звернення з ініціативою щодо проведення 

громадських слухань не прийнято відповідного розпорядження про заходи з 

підготовки громадських слухань, громадські слухання проводяться за 

принципом "мовчазної згоди". Ініціатор сам визначає дату, місце та час 

проведення громадських слухань, здійснює необхідні підготовчі дії, про що 

повідомляє голову та інших запрошених осіб не пізніше, ніж у тижневий термін 

до дня проведення. У такому випадку громадські слухання проводяться з 

дотриманням вимог цього Положення.  

 



Стаття 12. Інформування громади про проведення  

громадських слухань 
1.Про організацію та проведення громадських слухань жителів громади 

повідомляють невідкладно з моменту прийняття посадовими особами 

відповідного розпорядження, але не пізніше семи календарних днів до дня їх 

проведення. 

2.Інформаційні повідомлення про організацію та проведення громадських 

слухань та відповідні матеріали обов’язково розміщуються на офіційному веб-

сайті ради. Також вони можуть поширюватися в будь-яких інших засобах 

масової інформації, соціальних медіа, соціальних мережах, на дошках 

оголошень та усіма доступними способами з метою ознайомлення з ними 

якомога більшої кількості жителів громади.  

3.В інформаційному повідомленні має бути вичерпна інформація про дату, час і 

місце проведення громадських слухань, їх ініціатора, предмет, а також про те, 

де, в які дні та години жителі громади можуть ознайомитися з матеріалами 

громадських слухань у приміщенні ради чи іншому пристосованому для цього 

приміщенні.  

 

Стаття 13. Діяльність організаційного комітету та експертних груп 
1.До складу організаційного комітету можуть входити представники ініціатора 

громадських слухань, депутати ради, службовці її виконавчих органів, 

представники громадськості, фахівці з тематики громадських слухань, інші 

зацікавлені особи та посадові особи, діяльність яких напряму пов’язана з 

предметом громадських слухань. До складу оргкомітету в обов’язковому 

порядку за посадою входять секретар ради, керуючий справами та заступник 

Великолучківського сільського голови. Склад комітету формується із 

врахуванням гендерно-орієнтованого підходу. 

2.Організаційний комітет має складатися не більше ніж 7 членів. Регламент 

проведення засідань організаційного комітету визначається самим комітетом. 

3.Організаційний комітет відповідає за складання проектів підсумкових 

документів громадських слухань (пропозицій, висновків, рекомендацій, 

звернень тощо) і за підготовку матеріалів, що надаються учасникам 

громадських слухань перед їх початком, а також забезпечує підготовку проектів 

порядку денного та регламенту громадських слухань. 

4.Пропозиції організаційного комітету розміщуються на офіційному веб-сайті 

ради у спеціальному розділі «Громадська участь» та можуть поширюватися в 

засобах масової інформації чи іншими доступними способами. 

 

 

 

Розділ ІV. ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

 

Стаття 14. Учасники громадських слухань 

1.Кожен може взяти участь у громадських слуханнях. Жителі громади 

приходять на слухання вільно, відповідно до оголошення про громадські 

слухання. Якщо приміщення, в якому призначено проведення слухань, не може 



вмістити всіх бажаючих жителів громади, голова зобов’язаний призначити 

додаткові слухання в порядку, передбаченому цим Положенням. 

2.На громадські слухання можуть бути запрошені: 

- народні депутати України; 

- депутати відповідних рад; 

- представники органів виконавчої влади; 

- представники підприємств, установ та організацій, розташованих на території 

місцевої ради; 

- фахівці з питань, що є предметом громадських слухань. 

 

Стаття 15. Реєстрація учасників громадських слухань 

1.Організаційний комітет забезпечує здійснення реєстрації осіб, що прибули на 

громадські слухання. 

2.Для реєстрації особам необхідно пред’явити паспорт громадянина України або 

інший документ, що посвідчує особу.  

У списку учасників громадських слухань зазначаються прізвища, імена, по 

батькові учасників, дата їх народження, місце реєстрації, ставляться підписи 

зареєстрованих. 

3.Жителям громади, що мають право голосу, під час реєстрації видають мандати 

для голосування. Зразки мандатів затверджуються на засіданні організаційного 

комітету.  

 

Стаття 16. Право голосу на громадських слуханнях 

1.Право голосу на громадських слуханнях мають повнолітні жителі громади, що 

зареєстровані в межах територіальної громади. 

2.Можливість участі особи з правом дорадчого голосу мають внутрішньо-

переміщені особи, неповнолітні особи та інші особи, які постійно проживають в 

межах територіальної громади.  

3.Участь з правом дорадчого голосу передбачає право особи бути присутньою 

на громадських слуханнях, висловлювати власні позиції з приводу 

обговорюваних під час слухань питань, брати участь у обговореннях. Особи з 

правом дорадчого голосу не беруть участь у голосуванні, а їхній голос у 

результаті голосування не враховується. 

 

Стаття 17. Початок громадських слухань 
 



1.На громадських слуханнях, як правило, головує секретар ради. Організаційний 

комітет серед своїх членів може обрати іншого головуючого, кандидатура якого 

має бути підтримана більшістю членів організаційного комітету. Секретар 

громадських слухань обирається на засіданні організаційного комітету із числа 

його членів. В окремих випадках може бути обрана інша кандидатура, яка не є 

членом організаційного комітету, але така кандидатура має бути підтримана 

більшістю членів організаційного комітету. На початку громадських слухань 

головуючим оголошується загальна кількість осіб, що беруть участь в 

громадських слуханнях, кількість осіб, які мають право голосу та порядок 

денний громадських слухань.  

2.Після відкриття громадських слухань присутніми шляхом відкритого 

голосування мандатами обирається лічильна комісія.  

3.Головуючий веде слухання, стежить за дотриманням на них порядку, підписує 

протокол громадських слухань. Якщо головуючий зловживає своїми правами, 

то учасники громадських слухань більшістю голосів можуть висловити йому 

недовіру й обрати нового. 

4.Секретар громадських слухань веде, підписує та передає у відділ з питань 

юридичного забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної 

діяльності протокол громадських слухань у порядку, передбаченому цим 

Положенням. 

5. Лічильна комісія підраховує голоси під час голосування, а також розглядає 

звернення, пов’язані з порушенням порядку голосування чи іншими 

перешкодами в голосуванні, здійснює контроль за використанням мандатів для 

голосування. 

 

Стаття 18. Порядок денний та регламент громадських слухань 

1.Кожен учасник громадських слухань має право подати пропозиції, висловити 

зауваження, поставити запитання усно чи письмово. На вимогу учасника 

громадських слухань, який подає пропозицію, вона має бути поставлена на 

голосування. Усі пропозиції, зауваження і запитання заносяться (додаються) до 

протоколу.  

2.На початку громадських слухань шляхом голосування затверджуються 

порядок денний та регламент проведення громадських слухань. 

3.Регламентом визначається час, відведений для звітів, доповідей 

(співдоповідей), виступів, запитань і відповідей тощо. Регламент слухань має 

обов’язково передбачати: 

- доповіді представника ініціатора громадських слухань, запрошених для цього 

депутатів чи посадових осіб органів місцевого самоврядування, комунальних 

підприємств, установ, організацій, діяльність яких стосується предмета 

громадських слухань;  

- виступи представників організаційного комітету та експертних груп (якщо 

вони створені), залучених фахівців;  



- час для запитань, виступів учасників громадських слухань і для прийняття 

рішення громадських слухань. 

4.Як правило, визначається наступний регламент: при розгляді питань порядку 

денного надається час для виступу із доповіддю до 10 хв., співдоповіддю – до 5 

хв., виступах в обговоренні – до 3 хв.  

Запропонований регламент може бути змінений шляхом голосування 

більшості учасників громадських слухань, що мають відповідні мандати.  

5.Загальний час проведення громадських слухань встановлюється їх 

регламентом у кожному конкретному випадку залежно від значущості предмета 

громадських слухань. 

6. Не допускаються розгляд на громадських слуханнях та прийняття рішень з 

питань, які не було внесено до порядку денного і про які не було повідомлено 

учасників громадських слухань за сім днів до їх проведення. 

 

Стаття 19. Порядок проведення громадських слухань 

1.Головуючий відповідно до регламенту надає по черзі слово для виступу 

учасникам слухань. Усі отримують слово тільки з дозволу головуючого. 

Виступи учасників громадських слухань не можуть перериватися, припинятися 

чи скасовуватися інакше, ніж у порядку, визначеному цим Положенням та 

регламентом слухань.  

2.Головуючий може перервати виступаючого, якщо його виступ не стосується 

предмета слухань, перевищує встановлений регламент, використовується для 

політичної агітації, закликає до дискримінації чи ворожнечі за ознаками раси, 

кольору шкіри, політичних, релігійних та інших переконань, статі, етнічного та 

соціального походження, майнового стану, місця проживання, за мовними або 

іншими ознаками чи інших форм нетерпимості або в інший спосіб порушує 

вимоги законів України. 

3.Учасники громадських слухань повинні дотримуватися вимог цього 

Положення, затвердженого порядку денного та регламенту громадських 

слухань, норм етичної поведінки, не допускати вигуків, образ, вчинення 

правопорушень та інших дій, що заважають обговоренню винесених на розгляд 

питань. 

4.У випадку порушення вимог цього Положення чи інших нормативно-правових 

актів більшістю голосів учасників громадських слухань може бути прийняте 

рішення про видалення порушника чи порушників з місця, де проводяться 

громадські слухання. При невиконанні рішення громадських слухань про 

видалення порушників до них можуть бути застосовані примусові заходи 

відповідно до чинного законодавства у зв’язку з порушенням порядку в 

громадському місці.  



5.Охорону й порядок під час проведення громадських слухань забезпечують 

сили поліції або добровільні громадські формування для охорони громадського 

порядку та Державного кордону України. 

 

Стаття 20. Висвітлення перебігу громадських слухань 

1.Громадські слухання відбуваються у відкритому режимі. 

2.Кожен учасник громадських слухань має право робити аудіо-, відеозапис чи 

веб-трансляцію громадських слухань.  

3.Засоби масової інформації мають право вести пряму відео- чи 

радіотрансляцію.  

 

Стаття 21. Прийняття рішення  

За результатами обговорення предмета громадських слухань простою 

більшістю голосів зареєстрованих учасників з правом голосу ухвалюється 

рішення громадських слухань, про що зазначається в протоколі.  

 

Розділ V. ОФОРМЛЕННЯ ТА ВРАХУВАННЯ  

РІШЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

 

Стаття 22. Протокол громадських слухань 

1.У ході громадських слухань складається протокол, який підписується 

головуючим і секретарем громадських слухань не пізніше трьох робочих днів 

після їх проведення та протягом цього ж терміну передається (надсилається) 

секретарю ради.  

2. Протокол має містити: 

- дату, час і місце проведення громадських слухань; 

- предмет громадських слухань; 

- кількість їх учасників загалом і кількість тих, що мали право голосу; 

- виклад перебігу слухань; 

- пропозиції, що були висловлені в ході слухань; 

- результати голосування; 

- рішення громадських слухань. 



До протоколу додаються списки реєстрації учасників громадських слухань, а 

також запитання, звернення та пропозиції, подані головуючому під час 

проведення громадських слухань їх учасниками в письмовій формі. До 

протоколу може додаватись інформація або звіт осіб, які запрошені на слухання. 

3.Протокол оформляється згідно з Додатком 3 до цього Положення у трьох 

примірниках.  

4.Один примірник протоколу зберігається у відділі з питань юридичного 

забезпечення ради, діловодства та проектно-інвестиційної діяльності, другий 

примірник зберігається у  ініціатора громадських слухань. Третій – вивішується 

для ознайомлення в місці проведення громадських слухань не пізніше п’яти 

робочих днів з дня проведення слухань і має бути доступним для ознайомлення 

протягом не менше одного місяця. Крім того, сканокопія протоколу 

розміщується на офіційному веб-сайті ради в спеціальному розділі «Громадська 

участь» упродовж п’яти робочих днів з дня проведення слухань і має бути 

доступна для ознайомлення не менше як п’ять років. Списки учасників 

громадських слухань оприлюднюються, при цьому вилучаються відомості про 

фізичну особу (персональна інформація).  

 

Стаття 23. Розгляд рішень громадських слухань 

1.Пропозиції, підтримані учасниками громадських слухань, розглядаються 

радою, головою, керівниками виконавчих органів ради, надавачами послуг, 

іншими посадовими особами, до яких вони скеровані, першочергово, але не 

більше як 30 календарних днів, та за обов’язкової участі ініціаторів громадських 

слухань, яким надається слово для виступу. Ініціатори громадських слухань 

повідомляються про розгляд пропозицій не пізніше ніж за три робочі дні, до 

дати їх розгляду. Рішення за результатами розгляду приймається шляхом 

голосування. 

2.Органи місцевого самоврядування, їх посадові особи по кожній поданій 

пропозиції приймають одне з таких рішень: 

- врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються конкретні заходи для 

її реалізації, календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові 

особи; 

- відхилити пропозицію – в такому випадку зазначаються причини цього 

рішення; 

- частково врахувати пропозицію – в такому випадку зазначаються і причини 

цього рішення, і заходи для реалізації частини врахованої пропозиції, 

календарний план їх виконання та відповідальні за це посадові особи. 

 

Стаття 24. Оприлюднення рішення  

органів місцевого самоврядування та їх посадових осіб  

Рішення громадських слухань, а також рішення органів місцевого 

самоврядування та її посадових осіб по розгляду рішень громадських слухань 

оприлюднюються не пізніше ніж за 3 дні з дня ухвалення рішення (рішення, 

пропозицій, розпорядження, наказу тощо) на офіційному веб-сайті ради в 



спеціальному розділі «Громадська участь», а також оприлюднюються в тому 

самому порядку, що й інформаційне повідомлення про проведення слухань.  

 

Розділ VI. ОСКАРЖЕННЯ ПОРУШЕННЯ ЗАКОНОДАВСТВА ПРО 

ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ ТА ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ ПОСАДОВИХ І 

СЛУЖБОВИХ ОСІБ 
 

Стаття 25. Дії та бездіяльність службових та посадових осіб, які можна 

оскаржити 
1.Жителі громади мають право оскаржити будь-які дії чи бездіяльність 

службових та посадових осіб місцевого самоврядування, що порушують вимоги 

цього Положення, зокрема: 

- безпідставне повернення письмового звернення з ініціативою щодо 

проведення громадських слухань для усунення недоліків, нереєстрацію, 

невчасну реєстрацію або неправомірну відмову в реєстрації ініціативи щодо 

проведення громадських слухань; 

- недотримання посадовими та службовими особами встановлених строків; 

- не видання головою розпорядження про заходи щодо підготовки слухань; 

- порушення вимог щодо оприлюднення інформації та документів, які 

стосуються ініціювання, підготовки, проведення громадських слухань, а також 

урахування їх результатів; 

- неналежне виконання обов’язків з підготовки та організації громадських 

слухань; 

- порушення порядку проведення громадських слухань; 

- неприйняття або невчасне прийняття рішення за результатами розгляду 

протоколу громадських слухань; 

- необґрунтовану відмову в урахуванні пропозицій громадських слухань; 

- інші дії чи бездіяльність, що порушують вимоги чинного законодавства. 

 

Стаття 26. Неправомочність громадських слухань 
1.Рішення про визнання слухань такими, що не відбулися, може приймати суд за 

позовом ініціатора або учасників громадських слухань. 

2.У випадку визнання громадських слухань такими, що не відбулися, голова 

негайно призначає повторні громадські слухання, а рішення органів та 

посадових осіб місцевого самоврядування, прийняті на основі розгляду їх 

результатів підлягають скасуванню або перегляду.  

 

  



 
ДОДАТОК 1 

ДО ПОЛОЖЕННЯ "ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В ___________ 
ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ"  

Зразок письмового звернення від жителів територіальної громади 

 

____________________  голові 

____________________________________________ 

Жителя громади 

____________________________________________ 

прізвище, ім’я, по батькові 

Проживає за адресою:  

____________________________________________ 

адреса реєстрації із зазначенням номера 

контактного телефону 

(електронної пошти — за наявності) 

 

ЗВЕРНЕННЯ 

З ІНІЦІАТИВОЮ ЩОДО ПРОВЕДЕННЯ ГРОМАДСЬКИХ СЛУХАНЬ 

 

Відповідно до статті 13 Закону України "Про місцеве самоврядування в 

Україні", Статуту _______________ сільської територіальної громади, статей 

6-8 Положення "Про громадські слухання у ____________ територіальній 

громаді", просимо: 

1. Зареєструвати ініціативу щодо проведення громадських слухань у 

______(територіальна громада, частина територіальної громади) з 

такого предмета:_______________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

проблема, питання, проект рішення та інше, що пропонується до розгляду; 

 

2. Запросити на громадські слухання: ______________________________ 

прізвища та/або назви посад посадових осіб (якщо вони відомі) 

3. Призначити слухання на ________________________________________ 

дата, час та місце запланованих громадських слухань; 

4. Контактувати з особою, уповноваженою представляти ініціаторів 

_____________________________________________________________ 

прізвище, ім’я, по батькові, адреса листування та номер телефону особи, 

уповноваженої представляти ініціатора; 

5. Утворити організаційний комітет з підготовки громадських слухань, 

включивши до його складу таких осіб: 



1)_______________________________________________; 

2)..... 

список і контакти не більше 5 осіб, які могли б увійти до складу 

організаційного комітету з підготовки громадських слухань. 

6. Надати відповідь у письмовій формі, в порядку та строки, передбачені 

Положенням Про громадські слухання у _________________ територіальній 

громаді, за адресою:______________________. 

До звернення додаємо: 

1. Список жителів територіальної громади, які підписали це звернення, на 

____ арк.  

2. Матеріали, що стосуються предмета слухань, на ____ арк. 

 

Дата  підпис   ім’я та прізвище особи, зазначеної в заголовку  



Список жителів _________________  територіальної громади, які 

підписали звернення з ініціативою щодо проведення громадських 

слухань з предмета: _____________________ 

 

У шапці необхідно зазначити предмет громадських слухань, за який 

ставлять підписи жителі громади  

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я, по 

батькові 

жителя 

територіальної 

громади 

Число, 

місяць і рік 

народження 

Адреса реєстрації і 

контактний 

телефон 

Особистий 

підпис  

1  

 

   

...  

 

   

100  

 

   

 

* Форма обов’язково має містити згоду на обробку персональних даних.   



ДОДАТОК 2 
ДО ПОЛОЖЕННЯ ПРО ГРОМАДСЬКІ СЛУХАННЯ В 

_____________________  ТЕРИТОРІАЛЬНІЙ ГРОМАДІ  

 

П Р О Т О К О Л 

громадських слухань ____________________________________________  

вид громадських слухань та їх предмет 

____________________________________________ громади 

 

"____"____________ 20____ року 

Місце проведення: __________________________________ 

Час проведення:_____________________________________ 

 

Присутні: 

Учасники громадських слухань у кількості _____ осіб (список реєстрації – у 

Додатку 1 до цього протоколу).  

З них наділені правом голосу _____ учасників. 

 

ПОРЯДОК ДЕННИЙ: 

1. Обрання членів лічильної комісії. 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань. 

3. Про ситуацію щодо ________________________________________. 

питання порядку денного, що обговорювалося 

4. Про ситуацію щодо ___________________________________________. 

питання порядку денного, що обговорювалося 

5. Про ситуацію щодо ___________________________________________. 

питання порядку денного, що обговорювалося 

 

1. Обрання членів лічильної комісії. 

СЛУХАЛИ: 

1.  

ВИСТУПИЛИ: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – ________; 

"Проти" – ________; 

"Утрималися" – ________; 

УХВАЛИЛИ: 

Обрати членами лічильної комісії:  

Прізвище, ім’я,  

по батькові  

Адреса реєстрації та контакти 

 

 

 

 

2. Затвердження порядку денного та регламенту слухань  

СЛУХАЛИ: 



1. Про затвердження порядку денного та регламенту слухань. 

ВИСТУПИЛИ: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – ________; 

"Проти" – ________; 

"Утрималися" – ________; 

УХВАЛИЛИ: 

1.Затвердити такий порядок денний громадських слухань:  

1. Про ситуацію щодо _____________________________________________. 

 

2. Про ситуацію щодо _____________________________________________. 

 

3. Про ситуацію щодо _____________________________________________. 

 

2. Затвердити такий регламент громадських слухань: 

на вступне слово ініціатора громадських слухань – до ___ хвилин; 

на доповідь – до ___ хвилин; 

на кожну із не більше двох співдоповідей – до ___ хвилин; 

відповіді на запитання після доповіді й усіх співдоповідей разом – до ___ 

хвилин; 

на виступи експертів – до ___ хвилин; 

на виступи в обговоренні – до ___ хвилин. 

 

3. Про ситуацію щодо _____________________________________________. 

питання, яке порушується 

СЛУХАЛИ: 

1. Про ситуацію щодо _____________________________________________. 

питання, яке порушується 

ВИСТУПИЛИ: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – ________; 

"Проти" – ________; 

"Утрималися" – ________; 

УХВАЛИЛИ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________



__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

4. Про ситуацію щодо ______________________________________________. 

питання, яке порушується 

СЛУХАЛИ: 

1. Про ситуацію щодо _____________________________________________. 

питання, яке порушується 

ВИСТУПИЛИ: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – ________; 

"Проти" – ________; 

"Утрималися" – ________; 

УХВАЛИЛИ: 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

_______________________  

5. Про ситуацію щодо ______________________________________________. 

питання, яке порушується 

СЛУХАЛИ: 

1. Про ситуацію щодо ______________________________________________. 

питання, яке порушується 

ВИСТУПИЛИ: 

1. ______________________________________________________________ 

2. ______________________________________________________________ 

ГОЛОСУВАЛИ: 

"За" – ________; 

"Проти" – ________; 

"Утрималися" – ________; 

УХВАЛИЛИ: 

Визнати ситуацію щодо ________________________________________  

питання, яке порушується 

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________

__________________________________________________________________  

 

Голова слухань ________________ _____________________  

(прізвище та ініціали)  (підпис)  

Секретар слухань ________________ _____________________ 

(прізвище та ініціали)  (підпис)  

 

 



 

 

 

 

 

 

Додаток 1 

до Протоколу ___________ громадських слухань з предмета: 

__________________________________________________________________  

 

____________________________________________ громади 

 

від "___"____________20 ___ р. 

 

СПИСОК 

реєстрації учасників громадських слухань 

__________________________________________________________________  

вид громадських слухань та їх предмет 

________________________________________________ громади   

 

"____"_____________ 20 __ року  

 

№ 

п/п 

Прізвище, 

ім’я,  

по батькові  

Число, 

місяць, рік 

народження 

Адреса реєстрації 

та контакти 

Підпис 

1.  

 

   

2.     

…  

 

   

…  

 

   

 

Голова слухань _________________ ______________________________  

 

Секретар слухань _________________ ______________________________  
 
                                                                                           

   



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.Великі Лучки  №584 

  

Про  вступ до Всеукраїнської асоціації громад 

 

 

З метою більш ефективного здійснення своїх повноважень, 

узгодження дій органів місцевого самоврядування щодо захисту прав та 

законних інтересів територіальних громад, сприяння місцевому та 

регіональному розвитку, керуючись нормами Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні»  (частини 1 статті 15 та пункту 21 частини 1 статті 

26) і Закону України «Про асоціації органів місцевого самоврядування» 

(частини 1 статті 4), сільська рада  вирішила: 

1. Вступити у члени Всеукраїнської асоціації громад. 

2. Доручити представляти інтереси Великолучківської сільської 

ради у Всеукраїнській асоціації громад: 

2.1. Сільському голові  Коштура Василю Омеляновичу   

                2.2.   Депутату, секретарю сільської ради Строїн Олені Юріївні 

2.3. Депутату сільської ради Шимон Володимиру Васильовичу 

  

3. Передбачити у бюджеті територіальної громади на 2021 рік 

кошти на сплату щорічного членського внеску із розрахунку 0,50 грн. на 

одного жителя територіальної громади. 

4.  Контроль за виконанням рішення покласти на сільського голову 

Коштура В.О. 

 

 Сільський голова                                                                              В.Коштура  

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.Великі Лучки  №585 

 

Про  затвердження розпоряджень сільського голови  

 

 

Відповідно до пункту 23 до статті 26 Закону України «Про місцеве 

самоврядування в Україні», сесія сільської ради вирішила: 

1.  Затвердити розпорядження сільського голови:   

          від 18.05.2021 №41 «Про внесення змін до річного розпису по 

загальному фонду»; 

           від 25.05.2021 №47 «Про внесення змін до помісячного розпису 

бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік»; 

           від 07.06.2021 №48 «Про внесення змін до помісячного розпису 

бюджету Великолучківської сільської ради на 2021 рік». 

           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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 586 

 

Про затвердження Положення 

«Про порядок використання шкільного автобуса» 

 

Керуючись ст.ст.29, 32 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ч.5, ст.13, ст. 14, ч.2 ст.56 та ч.2 ст.66 Закону України  «Про 

освіту», ч.ч.1,5 ст. 8 Закону України «Про повну загальну середню освіту», 

ч.2 ст. 19 Закону України «Про дошкільну освіту», ч. 6, ст. 10 Закону України 

«Про позашкільну освіту», ст.ст.3,5,6,19 Закону України «Про охорону 

дитинства», Законами України «Про дорожній рух»,  «Про автомобільний 

транспорт», «Про деякі питання ввезення на митну територію України та 

проведення першої державної реєстрації транспортних засобів», ст. 91 

Бюджетного кодексу України, Постановою Кабінету Міністрів України від 

18.01.2016 № 15 «Деякі питання регулювання міжбюджетних відносин», 

Правилами надання послуг пасажирського автомобільного транспорту, 

затвердженими постановою Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 

176, відповідно до Програми «Шкільний автобус», затвердженої постановою 

Кабінету Міністрів України від 16.01.2003 р. № 31, листа Міністерства освіти 

і науки України № 1/11-975 від 29.01.2018 року «Щодо програми Шкільний 

автобус», з метою організації регулярних і нерегулярних безоплатних 

перевезень до місця навчання, роботи і додому учнів, дітей дошкільного віку, 

педагогічних працівників закладів дошкільної, загальної середньої, 

позашкільної  освіти у сільській місцевості шкільним автобусом,  сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити Положення «Про порядок використання шкільного 

автобуса» (додається). 

2. Дозволити перевезення шкільним автобусом учнів, вихованців та 

педагогічних працівників, в межах Великолучківської територіальної 

громади.  

3. Контроль за виконанням рішення покласти на відділ освіти  молоді 

та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради 

та  постійну  комісію  з питань освіти, культури, молоді, фізкультури і 

спорту, охорони здоров’я та соціального захисту, охорони материнства, 

дитинства, опіки та національних меншин. 

 

Сільський голова                                                           В.Коштура 



 
                                                

                                                         ЗАТВЕРДЖЕНО          
                                                                        Рішення восьмої позачергової  

                                                                сесії восьмого скликання 

  

                                                                                 15.06.2021 № 586 

 

                                                 

П О Л О Ж Е Н Н Я 

про порядок використання шкільного автобуса 
 

1. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ 

1.1. Це Положення визначає порядок використання шкільного автобуса, 

отриманого в рамках реалізації Програми «Шкільний автобус», затвердженої 

постановою Кабінету Міністрів України від 16 січня 2003 року № 31, при 

організації регулярних і нерегулярних безоплатних перевезень до місця 

навчання, роботи і додому учнів, дітей дошкільного віку, педагогічних 

працівників закладів дошкільної, загальної середньої, позашкільної освіти 

Великолучківської  територіальної громади.  

1.2. Положення розроблено відповідно до Конституції України, Закону 

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

освіту», «Про повну загальну середню освіту», «Про дошкільну освіту», 

«Про позашкільну освіту», Закону України «Про охорону дитинства», 

Законів України «Про дорожній рух», «Про автомобільний транспорт», «Про 

деякі питання ввезення на митну територію України та проведення першої 

державної реєстрації транспортних засобів», та Правил надання послуг 

пасажирського автомобільного транспорту, затверджених постановою 

Кабінету Міністрів України від 18.02.1997 № 176.  

1.3. Організація перевезень дітей шкільним автобусом здійснюється у 

відповідності з діючими нормативно – правовими актами України із 

забезпечення безпеки дорожнього руху, перевезень пасажирів автобусами.  

 1.4. Шкільний автобус є спеціальним транспортним засобом для 

регулярних перевезень учнів, дітей дошкільного віку і педагогічних 

працівників до місць навчання, роботи і додому в межах Великолучківської 

територіально громади.   

1.4.1. Перевезення здійснюються за встановленим маршрутом і 

розкладом з посадкою і висадкою учнів, дітей і педагогічних працівників на 

передбачених маршрутом зупинках до місць навчання і додому, а також для 

організації екскурсійних поїздок, здійснення нерегулярних перевезень учнів, 

дітей дошкільного віку і педагогічних працівників до місць проведення 

олімпіад, конкурсів, позакласних і позашкільних, районних, зональних та 

обласних виховних, культурно-масових заходів і спортивних змагань, 

забезпечення участі учасників освітнього процесу в нарадах, семінарах, 

конференціях, інших заходах районного і обласного рівнів; організації 

підвезення учасників зовнішнього незалежного оцінювання до пунктів 

тестування та в зворотному напрямку.   



1.5. Використання шкільного автобуса для здійснення нерегулярних 

перевезень затверджується наказом начальника відділу освіти та 

забезпечується необхідною документацією (шляховий лист, наказ по закладу, 

який використовує автобус, та список осіб, які перевозяться).  

1.6. Використання шкільного автобуса для потреб, не передбачених цим 

положенням, дозволяється тільки з дозволу начальника відділу освіти, молоді 

та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради.  

1.7. Маршрут шкільного автобуса з дотриманням умов безпеки руху 

розробляється закладом освіти, погоджується з органами ДАІ і 

затверджується начальником відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради. 

1.7.1. Паспорти маршрутів затверджуються керівником територіального 

органу ДАІ.  

1.8. Порядок організації перевезення груп дітей визначається Правилами 

надання послуг пасажирського автомобільного транспорту та іншими 

нормативно-правовими актами.  

1.9. Фінансування організації перевезень шкільним автобусом 

здійснюється за рахунок коштів місцевого бюджету, інших джерел, не 

заборонених законодавством.  

1.9.1. Екскурсійні поїздки здійснюються за співфінансування із 

замовником. 

 

 

2. ПОВНОВАЖЕННЯ ВІДДІЛУ ОСВІТИ, МОЛОДІ ТА СПОРТУ, 

КУЛЬТУРИ, ТУРИЗМУ ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

ЩОДО ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАКЛАДІВ ОСВІТИ  

ШКІЛЬНИМИ АВТОБУСАМИ 

 

2.1. Відділ освіти, молоді та спорту, культури, туризму 

Великолучківської сільської ради:  

2.1.1.  Здійснює аналіз забезпеченості закладів освіти  Великолучківської 

територіальної громади  шкільними автобусами за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів;   

2.1.2. Організовує моніторинг потреби у забезпеченні закладів освіти 

Великолучківської територіальної громади шкільними автобусами на 

підставі проведених заходів по оптимізації освітньої мережі та необхідності 

заміни автобусів, які не відповідають технічним вимогам та вичерпали 

встановлений нормативами термін експлуатації;  

2.1.3. Формує рознарядку одержувачів та визначає черговість отримання 

шкільних автобусів;  

2.1.4. Забезпечує формування замовлення на поставку шкільних 

автобусів; 

2.1.5. Організовує передачу закладам освіти Великолучківської  

територіальної громади шкільних автобусів, придбаних за рахунок коштів 

державного та місцевого бюджетів.  



2.2. Контроль за забезпеченням шкільними автобусами закладів 

Великолучківської територіальної громади освіти відділ освіти, молоді та 

спорту, культури, туризму. 

 

3. ОБОВ’ЯЗКИ ЗАКЛАДУ ОСВІТИ-БАЛАНСОУТРИМУВАЧА 

ШКІЛЬНОГО АВТОБУСА 

 3.1. Керівник закладу освіти-балансоутримувач шкільного автобуса:  

3.1.1. Здійснює контроль за використанням шкільного автобуса за 

цільовим призначенням та призначає осіб, відповідальних за безпеку дітей.  

3.1.2. Призначає наказом відповідального за організацію перевезень і 

супроводжуючих учнів, організовує їх своєчасний інструктаж і навчання.; 

3.1.2.1. При перевезенні дітей дошкільного віку шкільним автобусом 

директор закладу дошкільної освіти призначає наказом супроводжуючого з 

числа педагогічних працівників закладу, організовує їх своєчасний 

інструктаж і навчання.  

3.1.3. Інформує батьків дітей або осіб, що їх замінюють, про умови 

організації перевезень за маршрутом шкільного автобуса.  

3.1.4. Затверджує наказом списки учнів і дітей дошкільного віку, які 

перевозяться із зазначенням пунктів посадки і висадки у відповідності з 

паспортом маршруту.  

3.1.5. Забезпечує технічне обслуговування автобуса та проходження 

передрейсового технічного огляду та проходження водієм автобуса 

передрейсового та післярейсового медичного огляду.  

3.1.6. Визначає місце стоянки автобуса, забезпечує його технічне 

обслуговування та створює необхідні умови для підготовки до рейсів.  

3.1.7. Забезпечує щорічне навчання водія шкільного автобуса з питань 

безпеки дорожнього руху в обсязі технічного мінімуму.  

3.1.8. Організовує контроль за дотриманням графіка (розкладу) та 

маршруту руху.  

3.1.9. Здійснює інші повноваження і забезпечує дотримання вимог, 

передбачених діючими нормативно-правовими актами.  

3.1.10. Забезпечує наявність наступної документації:  

- паспорт маршруту шкільного автобуса;  

- графік руху шкільного автобуса;  

- накази про призначення відповідального за організацію перевезень, 

вихователя і супроводжуючих;  

- накази про затвердження списків учнів, дітей дошкільного віку та 

педагогів, які перевозяться;  

- наказ про затвердження інструкцій з організації безпечного 

перевезення учнів та педагогів;  

- інструкцію для водія про особливості роботи у весняно-літній і 

осінньо-зимовий періоди;  

- інструкцію для водія про заходи безпеки під час перевезення учнів, 

дітей дошкільного віку і педагогів;  

- інструкцію для водія і супроводжуючих по наданню першої медичної 

допомоги потерпілим у дорожньо-транспортній пригоді;  



- інструкцію для водія, педагогічного працівника і супроводжуючих по 

діях в разі дорожньо-транспортної пригоди;  

- інструкцію для водія, педагогічного працівника і супроводжуючих по 

діях у разі загрози вчинення терористичного акту;  

 - інструкцію для водія при русі через залізничні колії;  

- інструкцію для педагогічного працівника, супроводжуючих по 

організації безпечного перевезення учнів та дітей дошкільного віку;   

- інструкцію для учнів та дітей дошкільного віку при проходженні по 

маршруту;  

- журнал обліку інструктажів для водія, педагогічного працівника та 

супроводжуючих; 

- журнал обліку інструктажів для учнів;  

- журнал передрейсового та післярейсового медичного огляду водія;  

- журнал обліку порушень водієм правил дорожнього руху та участі в 

дорожньо-транспортних пригодах;  

- журнал обліку технічного стану шкільного автобуса при випуску на 

лінію та повернення; 

- договір на технічне обслуговування автобуса.  

3.1.11. Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень учнів, дітей 

дошкільного віку і педагогів та за цільовим використанням шкільних 

автобусів.  

 

4. КОНТРОЛЬ ЗА ДОТРИМАННЯМ ВИМОГ  

БЕЗПЕКИ ПЕРЕВЕЗЕНЬ 

4.1. Контроль за дотриманням вимог безпеки перевезень проводиться 

управлінням ДАІ та працівниками відділу освіти, молоді та спорту, культури, 

туризму Великолучківської сільської ради в рамках проведення виїзних 

перевірок з питань організації підвозу учнів, дітей дошкільного віку і 

педагогічних працівників, що здійснюються при розгляді звернень громадян.  

4.2. Контроль за цільовим використанням шкільного автобуса,                                       

за дотриманням вимог чинного законодавства щодо організації перевезень 

учнів, дітей дошкільного віку і педагогічних працівників Великолучківської 

територіальної громади шкільним автобусом здійснюють працівники відділу 

освіти, молоді та спорту, культури, туризму Великолучківської сільської ради 

та керівник закладу освіти (балансоутримувач).  

4.2.1. Керівники територіальних органів ДАІ контролюють процес всіх 

шкільних маршрутів. 

 
 

 

 

 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

  

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.Великі Лучки   №587 
 

 

Про  затвердження  робочого проекту        

 

  

  Керуючись статтею 26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», розглянувши робочий  проект, враховуючи висновки постійної 

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

розвитку, інвестицій та міжнародного співробітництва, сільська рада 

вирішила: 

          1.Затвердити  робочий проект «Капітальний  ремонт дощової 

каналізації по вул.Мукачівська, в с.Великі Лучки»  на загальну суму 1414,555 

грн.  

 

 

 

            Сільський голова                                                                   В.Коштура        

 

  



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 588 

 

              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 Валла Федора Карловича, мешканця села Великі Лучки, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянина Валла Федора Карловича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Валла Федору Карловичу у власність 

земельні ділянки: 

- площею 0.1500га. (кадастровий номер 2122781200:10:101:0134), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця 

_______________. 

- площею 0.1043га. (кадастровий номер 2122781200:10:101:0132), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Балажлаз». 

3. Пропонувати громадянину Валла Федору Карловичу 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 589 

 

              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 Василечко Тамари Омелянівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Василечко Тамари Омелянівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Василечко Тамарі Омелянівні у власність 

земельну ділянку площею 0.4087га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0333), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, урочище «Гречканя». 

3. Пропонувати громадянці Василечко Тамарі Омелянівні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 590 

 

              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 Волентир Уляни Василівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Волентир Уляни Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Волентир Уляні Василівні у власність 

земельну ділянку площею 0.3603га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0340), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, урочище «Гречканя». 

3. Пропонувати громадянці Волентир Уляні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 591 

 

              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 Волощук Мар’яни Михайлівни, мешканки села Зняцьово, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Волощук Мар’яни Михайлівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Волощук Мар’яні Михайлівні у власність 

земельну ділянку площею 0.2068га. (кадастровий номер 

2122782800:10:002:0159), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Зняцьово. 

3. Пропонувати громадянці Волощук Мар’яні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 592 

 

              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 Гала Світлани Михайлівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Гала Світлани Михайлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Гала Світлані Михайлівні у власність земельну 

ділянку площею 0.2600га. (кадастровий номер 2122781200:10:103:0343), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, урочище 

«ГРП». 

3. Пропонувати громадянці Гала Світлані 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 593 

 

              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 Готько Івана Васильовича, мешканця села Великі Лучки, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Готько Івана Васильовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Готько Івану Васильовичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2500га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0339), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, урочище «Гречканя». 

3. Пропонувати громадянину Готько Івану 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 594 

 

              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 Гунтинович Наталії Михайлівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Гунтинович Наталії Михайлівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Гунтинович Наталії Михайлівні у власність 

земельну ділянку площею 0.3275га. (кадастровий номер 

2122781200:10:105:0244), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, урочище «Шафариканя». 

3. Пропонувати громадянці Гунтинович Наталії 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 595 

 

              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 Короловича Івана Дмитровича, мешканця села Великі Лучки, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Короловича Івана Дмитровича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Короловичу Івану Дмитровичу у власність 

земельну ділянку площею 0.3251га. (кадастровий номер 

2122781200:10:103:0341), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, урочище «Гречканя». 

3. Пропонувати громадянину Короловичу Івану 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 596 

 

              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 Коштура Юрія Юрійовича, мешканця села Червеньово, 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Коштура Юрія Юрійовича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Коштура Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку площею 0.2600га. (кадастровий номер 

2122782800:14:001:0108), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Червеньово. 

3. Пропонувати громадянину Коштура 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 597 

 

              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 Лелик Марії Іванівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Лелик Марії Іванівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Лелик Марії Іванівні у власність земельну 

ділянку площею 0.3185га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:0190), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Вишнє поле». 

3. Пропонувати громадянці Лелик Марії 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 598 

 

              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 Лешко Мар’яни Василівни, мешканки с.Великі Лучки, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Лешко Мар’яни Василівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Лешко Мар’яні Василівні у власність земельну 

ділянку площею 0.4023га. (кадастровий номер 2122781200:10:106:0186), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Вишнє поле». 

3. Пропонувати громадянці Лешко Мар’яні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 599 

 

              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 Маркулина Василя Івановича, мешканця села Медведівці, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки у власність громадянина Маркулина Василя Івановича для 

ведення особистого селянського господарства. 

         2. Передати громадянину Маркулину Василю Івановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122783400:12:000:0121),                       

площею 0.2281 га., для ведення особистого селянського господарства, яка 

розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  село 

Медведівці. 

3. Пропонувати громадянину Маркулину Василю 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 600 

 

              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 Маркулина Івана Івановича, мешканця села Кальник, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Маркулина Івана Івановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Маркулину Івану Івановичу у власність 

земельну ділянку площею 0.3186га. (кадастровий номер 

2122783400:10:101:0142), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

с.Кальник, вулиця _______________. 

3. Пропонувати громадянину Маркулину Івану 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 601 

 

              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 

громадянки Мандзій Олени Орестівни, мешканки села Руське, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проекти землеустрою щодо відведення земельних 

ділянок у власність громадянки Мандзій Олени Орестівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Мандзій Олені Орестівні у власність земельні 

ділянки: 

- площею 0.1502 га. (кадастровий номер 2122786800:14:000:0326), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Руське, урочище 

«Пиварниця»; 

- площею 0.0939 га. (кадастровий номер 2122786800:14:000:0328), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Руське, урочище 

«Міріщата». 

3. Пропонувати громадянці Мандзій Олені Орестівні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 602 

 

              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 Романюка Ярослава Івановича, мешканця села Зняцьово, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Романюка Ярослава Івановича для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянину Романюку Ярославу Івановичу у власність 

земельну ділянку площею 0.0550га. (кадастровий номер 

2122782800:10:001:0128), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Зняцьово, вулиця _______________. 

3. Пропонувати громадянину Романюку Ярославу 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 603 

 

              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 Стрябко Олени Михайлівни, мешканки села Зняцьово, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Стрябко Олени Михайлівни для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянці Стрябко Олені Михайлівні у власність 

земельну ділянку площею 0.0682га. (кадастровий номер 

2122782800:10:001:0129), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Зняцьово, вулиця _______________. 

3. Пропонувати громадянці Стрябко 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 604 

 

              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 Федака Івана Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянина Федака Івана Івановича для ведення особистого 

селянського господарства. 

2. Передати громадянину Федаку Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку площею 0.1753га. (кадастровий номер 2122781200:10:103:0325), для 

ведення особистого селянського господарства, яка розташована за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район,  село Великі Лучки, урочище 

«Гараж». 

3. Пропонувати громадянину Федаку Івану 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 605 

 

              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 Шафар Мирослави Миронівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Шафар Мирослави Миронівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Шафар Мирославі Миронівні у власність 

земельну ділянку площею 0.2402га. (кадастровий номер 

2122781200:10:106:0189), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Великі Лучки, урочище «Мадяровшка». 

3. Пропонувати громадянці Шафар Мирославі Миронівні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 606 

 

              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 Шпонтак Карини Михайлівни, мешканки села Зняцьово, вулиця 

_______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Шпонтак Карини Михайлівни для ведення 

особистого селянського господарства. 

2. Передати громадянці Шпонтак Карині Михайлівні у власність 

земельну ділянку площею 0.1222га. (кадастровий номер 

2122782800:14:001:0109), для ведення особистого селянського господарства, 

яка розташована за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район,  

село Червеньово, _______________. 

3. Пропонувати громадянці Шпонтак Карині 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

 15.06.2021 с.В.Лучки                      № 607 

 

              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 громадянки Демчик Інеси Юріївни, мешканки                 

міста Мукачево, 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 Демчик Інеси Юріївни для 

індивідуального садівництва. 

2. Передати громадянці Демчик Інесі Юріївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122783400:03:000:0267), площею 0.1198 га. для 

ведення індивідуального садівництва за адресою: Закарпатська область, 

Мукачівський район, за межами населених пунктів на території Кальницької 

сільської ради. 

 3. Пропонувати громадянці Демчик Інесі 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 608 

 

 

            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 та подані  

матеріали громадянки Молнар Сільвії Вінціївни, мешканки села Ракошино, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Молнар Сільвії Вінціївни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Молнар Сільвії Вінціївні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0174), площею 0.1894 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Ракошино, вулиця _______________.                            

 3. Пропонувати громадянці Молнар Сільвії Вінціївні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 609 

 

 

            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 та подані  

матеріали громадянки Федич Тетяни Іванівни, мешканки села Великі Лучки, 

вулиця _______________,   сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної ділянки 

у власність громадянки Федич Тетяни Іванівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Федич Тетяні Іванівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0344), площею 0.0500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця _______________.                            

 3. Пропонувати громадянці Федич Тетяні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 610 

 

 

              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 Балога Ярослава 

Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця _______________,   

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити  технічну документацію із землеустрою щодо 

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

Балога Ярослава Васильовича для будівництва та обслуговування житлового 

будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Балогу Ярославу Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:105:0205), площею 

0.1200 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця                   

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянину Балогу Ярославу 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 611 

 

 

              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 Галушка Тетяни 

Михайлівни, 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 Галушка Тетяни Михайлівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Галушка Тетяні Михайлівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0338), 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 

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянці Галушка Тетяні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 612 

 

 

              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 Гаринець Василя 

Дмитровича, мешканця села Ракошино, вулиця _______________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Гаринець Василя Дмитровича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Гаринець Василю Дмитровичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:13:000:0231), 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                   

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянину Гаринець Василю 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 613 

 

 

              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 Глагола Василя 

Васильовича, мешканця села Зняцьово, вулиця _______________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Глагола Василя Васильовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Глагола Василю Васильовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0165), площею 

0.2264 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця                   

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянину Глагола 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 614 

 

 

              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 Гладжикурка Василя 

Васильовича, мешканця села Зняцьово, вулиця _______________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Гладжикурка Василя Васильовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Гладжикурка Василю Васильовичу у 

власність земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:002:0162), 

площею 0.2500 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця                   

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянину Гладжикурка 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 615 

 

 

             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 Жупанин Людмили 

Василівни, мешканки міста Виноградів, вулиця _______________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянки Жупанин Людмили Василівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Жупанин Людмилі Василівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122786800:10:103:0172),                    

площею 0.0364 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Ракошино, вулиця                

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянці Жупанин Людмилі 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 616 

 

 

             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 Наталії 

Василівни, мешканки села Червеньово, _______________,   сільська рада 

вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянки Курта Наталії Василівни для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Курта Наталії Василівні у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122782800:14:002:0154), площею 0.2500 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Червеньово, _______________.                            

 3. Пропонувати громадянці Курта 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 617 

 

 

              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 Лавер Володимира 

Дьєрдьовича, мешканця міста Ужгород, вулиця _______________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Лавер Володимира Дьєрдьовича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Лавер Володимиру Дьєрдьовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:001:0127), площею 

0.1518 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця                   

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянину Лавер Володимиру Дьєрдьовичу 

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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 618 

 

 

              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 Паллаг Івана 

Івановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця _______________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Паллаг Івана Івановича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Паллаг Івану Івановичу у власність земельну 

ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0337), площею 0.1778 га. для 

будівництва та обслуговування житлового будинку, господарських будівель 

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

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця _______________.                            

 3. Пропонувати громадянину Паллаг Івану 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 619 

 

 

              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 Сирохман Юрія 

Юрійовича, мешканця села Зняцьово, вулиця _______________,   сільська 

рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянина Сирохман Юрія Юрійовича для будівництва та обслуговування 

житлового будинку, господарських будівель і споруд (присадибна ділянка). 

        2. Передати громадянину Сирохман Юрію Юрійовичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122782800:10:001:0130), площею 

0.2178 га. для будівництва та обслуговування житлового будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця                   

_______________.                            

3. Пропонувати громадянину Сирохман 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 620 

 

 

             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 Скрекля Олени 

Володимирівни, мешканки міста Мукачево, вулиця _______________,   

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

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

громадянки Скрекля Олени Володимирівни для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянці Скрекля Олені Володимирівні у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:104:0215), 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 

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянці Скрекля Олені Володимирівні 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                      № 621 

 

 

           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 Теличка Степана 

Степановича, мешканця села Великі Лучки, вулиця _______________,   

сільська рада вирішила: 

1. Затвердити технічну документацію із землеустрою щодо 

встановлення (відновлення) меж земельної ділянки в натурі (на 

місцевості)громадянина Теличка Степана Степановича для будівництва та 

обслуговування житлового будинку, господарських будівель і споруд 

(присадибна ділянка). 

2. Передати громадянину Теличка Степану Степановичу у власність 

земельну ділянку (кадастровий номер 2122781200:10:103:0331), 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 

_______________.                            

 3. Пропонувати громадянину Теличка Степану Степановичу 

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 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 622 

 

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  

Абшай Світлани Михайлівни, мешканки села Червеньово, _______________ 

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Абшай Світлані Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.4641 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово. 

 

           2. Пропонувати громадянці Абшай Світлані Михайлівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 623 

 

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  

Байса Сергія Михайловича, мешканця села Кальник, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Байса Сергію Михайловичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1439 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кальник, урочище «Дубино». 

 

           2. Пропонувати громадянину Байса Сергію Михайловичу замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 624 

 

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 

Бендак Володимира Михайловича, мешканця села Кальник, вулиця               

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Бендак Володимиру Михайловичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.9934 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Кальник, урочище «Дубино». 

 

           2. Пропонувати громадянину Бендак Володимиру Михайловичу 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 625 

 

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                  

Бойко Мар’яни Іванівни, мешканки Іршавського району, села Осій, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Бойко Мар’яні Іванівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.9116 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кальник, урочище «Дубино». 

 

           2. Пропонувати громадянці Бойко Мар’яні Іванівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 626 

 

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  

Булеца Оксани Василівни, мешканки села Медведівці, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Булеца Оксані Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 2.0000 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Медведівці, урочище «Русинув ярок». 

 

           2. Пропонувати громадянці Булеца Оксані Василівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 627 

 

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              

Гевці Тиберія Івановича, мешканця села Кайданово, вулиця _______________ 

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Гевці Тиберію Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2161 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кайданово, вулиця _______________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Гевці Тиберію Івановичу замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 628 

 

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              

Довганича Петра Івановича, мешканця села Червеньово, _______________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Довганичу Петру Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2316 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Червеньово, _______________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Довганичу Петру Івановичу замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 629 

 

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  

Долинай Світлани Василівни, мешканки села Зняцьово, вул. 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Долинай Світлані Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1803 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Зняцьово. 

 

           2. Пропонувати громадянці Долинай Світлані Василівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 630 

 

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  

Касинець Світлани Тиберіївни, мешканки села Кальник, вулиця 

_______________       та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Касинець Світлані Тиберіївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 1.0057 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кальник, урочище «Дубино». 

 

           2. Пропонувати громадянці Касинець Світлані Тиберіївні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 631 

 

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 Козар 

Марини Михайлівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця _______________ 

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Козар Марині Михайлівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.2330 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, вулиця _______________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Козар Марині Михайлівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 632 

 

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              

Лещинець Василя Юрійовича, мешканця села Зняцьово, вулиця 

_______________            та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Лещинець Василю Юрійовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.3000 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Зняцьово. 

 

           2. Пропонувати громадянину Лещинець Василю Юрійовичу замовити 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 633 

 

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        

Маняк Олесі Василівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Маняк Олесі Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1929 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Човни». 

 

           2. Пропонувати громадянці Маняк Олесі Василівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 634 

 

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 

Палагі Олександра Балінтовича, мешканця села Ракошино, вулиця              

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Палагі Олександру Балінтовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.0370 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Ракошино, вулиця _______________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Палагі Олександру Балінтовичу замовити 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 635 

 

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 

Паллагі Олександра Олександровича, мешканця села Ракошино, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Паллагі Олександру Олександровичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.1300 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Ракошино, урочище «Довжоваки». 

 

           2. Пропонувати громадянину Паллагі Олександру Олександровичу 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 636 

 

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  

Рошко Михайла Івановича, мешканця міста Мукачево, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Рошко Михайлу Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1117 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Кальник, вулиця _______________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Рошко Михайлу Івановичу замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 637 

 

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              

Сирохман Василя Васильовича, мешканця міста Мукачево, вулиця  

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Сирохман Василю Васильовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2852 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Зняцьово, вулиця _______________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Сирохман Василю Васильовичу замовити 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 638 

 

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              

Сирохман Юрія Юрійовича, мешканця села Зняцьово, вул. _______________  

та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Сирохман Юрію Юрійовичу дозвіл на 

розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок у 

власність: 

-  орієнтовною площею 0.3246 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Зняцьово. 

- орієнтовною площею 0.1745 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Зняцьово, вулиця _______________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Сирохман Василю Васильовичу замовити 

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

щодо відведення земельних ділянок у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 639 

 

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        

Тадлер Наталії Миколаївни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Тадлер Наталії Миколаївні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.1942 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Човни». 

 

           2. Пропонувати громадянці Тадлер Наталії Миколаївні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 640 

 

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  

Худинець Таміли Олександрівни, мешканки села Кальник, вулиця  

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Худинець Тамілі Олександрівні дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 0.2659 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Кальник, урочище «Дубино». 

 

           2. Пропонувати громадянці Худинець Тамілі Олександрівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 641 

 

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              

Шафар Василя Васильовича, мешканця села Великі Лучки, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Шафар Василю Васильовичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 

орієнтовною площею 0.3300 га., для ведення особистого селянського 

господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село 

Великі Лучки, урочище «Гречканя». 

 

           2. Пропонувати громадянину Шафар Василю Васильовичу замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 642 

 

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  

Шкоба Таісії Ігорівни, мешканки села Кальник, вулиця _______________ та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Шкоба Таісії Ігорівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, орієнтовною 

площею 1.0229 га., для ведення особистого селянського господарства за 

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Кальник, урочище 

«Дубино». 

 

           2. Пропонувати громадянці Шкоба Таісії Ігорівні замовити в 

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

щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 643 

 

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 

Шпонтака Володимира Васильовича, мешканця села Кальник, вулиця               

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Шпонтаку Володимиру Васильовичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки у 

власність, орієнтовною площею 2.0000 га., для ведення особистого 

селянського господарства за адресою: Закарпатська область, Мукачівський 

район, село Кальник, урочище «Ниви». 

 

           2. Пропонувати громадянину Шпонтаку Володимиру Васильовичу 

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

землеустрою щодо відведення земельної ділянки у власність, 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 у власність 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 644 

 

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 

Голомбош Олени Русланівни, мешканки села Домбоки, вулиця 

_______________  та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Голомбош Олені Русланівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0.0657 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Домбоки, вулиця 

_______________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Голомбош Олені Русланівні 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 645 

 

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         

Козак Ірини Дмитрівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

_______________  та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Козак Ірині Дмитрівні дозвіл на розробку проекту 

землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною площею  

0.0623 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, господарських 

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

Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця _______________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Козак Ірині Дмитрівні 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 646 

 

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 

Деркача Івана Івановича, мешканця села Руське, вулиця _______________  та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянину Деркачу Івану Івановичу дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Руське, вулиця                 

_______________. 

 

           2. Пропонувати громадянину Деркачу 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 647 

 

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 

Семедій Люби Василівни, мешканки села Великі Лучки, вулиця 

_______________ та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Семедій Любі Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Великі Лучки, вулиця         

_______________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Семедій Любі 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ    ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова  сесія  восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                   № 648 

 

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 

Свалявчик Світлани Василівни, мешканки села Червеньово, 

_______________  та подані матеріали, сільська рада вирішила: 

 

1. Надати громадянці Свалявчик Світлані Василівні дозвіл на розробку 

проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, орієнтовною 

площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Червеньово, вулиця  

_______________. 

 

           2. Пропонувати громадянці Свалявчик Світлані 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 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 649 

 

              Сільський голова                                                           В. Коштура 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Про  внесення змін в рішення сесії Великолучківської сільської ради 

17.05.2021 №557 

              Керуючись п.15 ч.1 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”, розглянувши заяву заяву громадянина 

Товтина Івана Івановича, мешканця села Зняцьово, вулиця 

_______________, про внесення змін рішення сесії від 17.05.2021 №557 та 

подані матеріали, сільська рада вирішила: 

1. Внести зміни в п.1 рішення Великолучківської сільської ради 

від 17.05.2021 №557 та викласти його в наступній редакції: 

«1. Надати громадянину Товтину Івану Івановичу дозвіл на 

розробку проекту землеустрою  щодо відведення земельної ділянки, 

площею 0.2500 га. для будівництва і обслуговування жилого будинку, 

господарських будівель і споруд (присадибна ділянка) за адресою: 

Закарпатська область, Мукачівський район, село Зняцьово, вулиця 

_______________ 

 

           2. 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.). 

 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ   ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 650 

 

                Розглянувши заяву представника Релігійної організації Релігійної 

громади Української православної церкви Свято-Троїцької церкви с.Руське 

Мукачівського району, відповідно до п. 34 ст. 26 Закону України «Про 

місцеве самоврядування в Україні», статей  12, 83, 118, 121, 186-1 Земельного 

кодексу України, Закону України «Про землеустрій», сільська рада вирішила: 

1. Затвердити проект землеустрою щодо відведення земельної 

ділянки в постійне користування Релігійної організації Релігійної громади 

Української православної церкви Свято-Троїцької церкви с.Руське 

Мукачівського району для будівництва та обслуговування будівель 

громадських та релігійних організацій. 

2. Передати Релігійній організації Релігійній громаді Української 

православної церкви Свято-Троїцької церкви с.Руське Мукачівського району 

в постійне користування земельну ділянку площею 0.0368 га для будівництва 

та обслуговування будівель громадських та релігійних організацій за      

адресою: Закарпатська область, Мукачівський район, село Руське, вулиця 

Духновича, 91 (кадастровий номер - 2122786800:14:000:0339).           .                                                                                                                                                                                                                                                                                               

.   3.  Пропонувати представнику Релігійної організації Релігійної громади 

Української православної церкви Свято-Троїцької церкви с.Руське 

Мукачівського району провести реєстрацію прав на  вказану земельну  

ділянку відповідно до 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  передачу в постійне користування земельної ділянки для  

будівництва та обслуговування будівель громадських  

та релігійних організацій 



  

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 651 

 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

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

господарство», розглянувши заяву громадянина Височанського Василя 

Васильовича, мешканця с.Великі Лучки,  вул. _______________ щодо  виходу 

із членів особистого селянського господарства та подані матеріали, сільська 

рада вирішила: 

2. Вивести громадянина Височанського Василя Васильовича, 

мешканця села Великі Лучки,  вулиця _______________  із членів 

особистого селянського господарства. 

 

3. 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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 652 

 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

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

господарство», розглянувши заяву громадянки  Кияк Тетяни Іванівни, 

мешканки с.Зняцьово,  вул. _______________ щодо  виходу із членів 

особистого селянського господарства та подані матеріали, сільська рада 

вирішила: 

1. Вивести громадянку Кияк Тетяну Іванівну, мешканку села 

Зняцьово,  вулиця _______________ із членів особистого селянського 

господарства. 

 

2. Старості сіл Зняцьово, Вінково, Драгиня, Кінлодь, 

Червеньово    Сирохман Д.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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 653 

 

 

              Керуючись статтею 26 Закону України “Про місцеве самоврядування 

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

господарство», розглянувши заяву громадянина Король Євгена 

Емануйловича, мешканця с.Ракошино,  вул. _______________ щодо  виходу 

із членів особистого селянського господарства та подані матеріали, сільська 

рада вирішила: 

1. Вивести громадянина Король Євгена Емануйловича, мешканця 

села Ракошино,  вулиця _______________ із членів особистого 

селянського господарства. 

 

2. Старості сіл Бенедиківці, Домбоки, Кайданово, Ракошино, Руське, 

Чопівці Янкуличу В.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 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 654 

 

            Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

передбачена до передачі в оренду товариству з обмеженою 

відповідальністю «Корадо Каннінг Інкорпорейтед» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та подані 

документи,  сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки державної власності, яка передбачена до передачі в 

оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг 

Інкорпорейтед» для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в Мукачівському районі, за межами населеного пункту 

на території Ракошинської сільської ради по вулиці _______________ 

площею 0,5713 га, (кадастровий номер 2122786800:07:001:1520). 

 

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,5713 га.  

становить 1359367,43 грн. (один мільйон триста п’ятдесят дев’ять тисяч 

триста шістдесят сім грн. 43 коп.) 

           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 затвердження  

нормативної грошової оцінки земельної ділянки  



  

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 655 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

передбачена до передачі в оренду громадянину Поповичу Андрію 

Івановичу, мешканцю м. Мукачево, вул. ______________ для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та подані 

документи,  сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки державної власності, яка передбачена до передачі в 

оренду громадянину Поповичу Андрію Івановичу (мешканцю м. Мукачево, 

вул. _____________) для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості в Мукачівському районі, за межами населеного пункту 

на території Ракошинської сільської ради, вул._____________ площею 0,1097 

га, (кадастровий номер 2122786800:07:001:1517). 

 

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,1097 га.  

становить 261023,29 грн. (двісті шістдесят одна тисяча двадцять три грн.                   

29 коп.) 

           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 затвердження  

нормативної грошової оцінки земельної ділянки  



   

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 656 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

передбачена до передачі в оренду громадянину Поповичу Андрію 

Івановичу, мешканцю м. Мукачево, вул. ___________ для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та подані 

документи,  сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки державної власності, яка передбачена до передачі в 

оренду громадянину Поповичу Андрію Івановичу, мешканцю м. Мукачево, 

вул. ____________ для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості площею 0,2471 га. в Мукачівському районі, за межами 

населеного пункту на території Ракошинської сільської ради, 

вул.________________ площею 0,2591 га, (кадастровий номер 

2122786800:07:001:1518). 

 

2. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,2591 га.  

становить 616509,89 грн. (шістсот шістнадцять тисяч п’ятсот дев’ять грн.                 

89 коп.) 

           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 затвердження  

нормативної грошової оцінки земельної ділянки  



 

 

 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 657 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

передбачена до передачі в оренду товариству з обмеженою 

відповідальністю «Корадо Каннінг Інкорпорейтед» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та подані 

документи,  сільська рада вирішила: 

 

1. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки державної власності, яка передбачена до передачі в 

оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг 

Інкорпорейтед» для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості площею 0,2471 га. в Мукачівському районі, за межами 

населеного пункту на території Ракошинської сільської ради, вул. 

_______________ площею 0,0883 га, (кадастровий номер 

2122786800:07:001:1521). 

 

3. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0883 га.  

становить 210103,53 грн.(двісті десять тисяч сто три грн. 53 коп.) 

           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 затвердження  

нормативної грошової оцінки земельної ділянки  



 

 

 

 

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА  СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Восьма позачергова сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

15.06.2021 с.В.Лучки                     № 658 

 

                 Відповідно ст.26 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», ст. 23 Закону України «Про оцінку земель», розглянувши технічну 

документацію з нормативної грошової оцінки земельної ділянки, яка 

передбачена до передачі в оренду товариству з обмеженою 

відповідальністю «Корадо Каннінг Інкорпорейтед» для розміщення та 

експлуатації основних, підсобних  і допоміжних будівель та споруд 

підприємств переробної, машинобудівної та іншої промисловості та подані 

документи,  сільська рада вирішила: 

 

2. Затвердити технічну документацію з нормативної грошової 

оцінки земельної ділянки державної власності, яка передбачена до передачі в 

оренду товариству з обмеженою відповідальністю «Корадо Каннінг 

Інкорпорейтед» для розміщення та експлуатації основних, підсобних  і 

допоміжних будівель та споруд підприємств переробної, машинобудівної та 

іншої промисловості площею 0,2471 га. в Мукачівському районі, за межами 

населеного пункту на території Ракошинської сільської ради, вул. 

_______________ площею 0,0492 га, (кадастровий номер 

2122786800:07:001:1519). 

 

4. Нормативна грошова оцінка земельної ділянки площею 0,0492 га.  

становить 117067,88 грн.(сто сімнадцять тисяч шістдесят сім грн. 88 коп.) 

           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 затвердження  

нормативної грошової оцінки земельної ділянки  
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