
 

                                                                          

                                                                                        

 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКА СІЛЬСЬКА РАДА 

МУКАЧІВСЬКОГО РАЙОНУ  ЗАКАРПАТСЬКОЇ ОБЛАСТІ 

Третя  сесія восьмого скликання 

Р І Ш Е Н Н Я 

24.12.2020 с.В.Лучки   №64 

  

   

       Керуючись пунктом 22 статті 26 Закону України “Про місцеве 

самоврядування в Україні”,  з метою покращення поліпшення соціальної та 

виробничої інфраструктури населених пунктів Великолучківської  сільської 

ради, заслухавши інформацію сільського голови, сільська рада вирішила: 

     1.   Затвердити Програму  соціально-економічного і культурного 

розвитку Великолучківської сільської ради на 2021 рік (додається). 

             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     

 

 

 

 

 

 

Про Програму   соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік 



ЗАТВЕРДЖЕНО 

рішення третьої сесії  

восьмого скликання  

24.12.2020 №64 

 

ПРОГРАМА 

СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО І КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 

ВЕЛИКОЛУЧКІВСЬКОЇ СІЛЬСЬКОЇ РАДИ 

НА 2021 РІК 

 

Програма соціально-економічного і культурного розвитку 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік (далі – Програма) 

розроблена відповідно до вимог закону України від 23.03.2000 року № 1602-

ІІІ “Про державне прогнозування та розроблення програм економічного і 

соціального розвитку України”, постанови КМУ від 26.04.2003 року № 621 

"Про розроблення прогнозних і програмних документів економічного і 

соціального розвитку та складання проекту державного бюджету", ЗУ “Про 

місцеве самоврядування в Україні”, Бюджетного кодексу України та інших 

нормативно-правових актів, з метою аналізу соціально-економічної ситуації 

на території сільської ради за попередній період та визначення чинників, які 

стримують розвиток територіальної громади. 

У Програмі визначено цілі та завдання соціально-економічної та 

культурної діяльності сільської ради на 2021 р., спрямовані на розвиток 

громади – роботи з благоустрою, виконання ремонтних робіт на об’єктах 

комунальної та інших форм власності, поповнення дохідної частини 

бюджету, з метою формування якісного та безпечного середовища 

життєдіяльності населення Великолучківської сільської ради. Заходи 

Програми фінансуються за рахунок коштів бюджету сільської ради, 

субвенцій з державного, обласного бюджету. Заходи спрямовані на 

реалізацію єдиної політики розвитку території сільської територіальної 

громади, шляхом взаємодії із Закарпатською облдержадміністрацією, 

Мукачівською райдержадміністрацією, суб’єктами підприємницької 

діяльності, громадськості. 

На основі оцінки тенденцій економічного і соціального розвитку 

сільської ради в 2020 році, визначення нагальних проблем розроблено 

основні напрямки розвитку, пріоритети діяльності, а також основні завдання і 

заходи на 2021 рік. Організацію виконання заходів Програми здійснює 

виконком Великолучківської сільської ради. У процесі виконання - 

Програма може уточнюватися. Зміни і доповнення до Програми 

затверджуються сесією Великолучківської сільської ради за поданням 

виконкому сільської ради. Звітування про виконання Програми 

здійснюється за підсумками року. 

Програма економічного і соціального розвитку сільської ради на 2021 

рік базується та враховує головні цілі і завдання розвитку  Великолучківської 

сільської  територіальної громади.  Основною метою розвитку  сільської  

територіальної громади у 2021 році є збереження реальних доходів та 

поліпшення добробуту населення громади,створення нових робочих місць та 



отримання позитивного фінансового результату, розвиток та підтримка 

підприємництва, впровадження енергозберігаючих технологій на об`єктах 

комунальної сфери сільської ради. Програма містить основні показники 

економічного і соціального розвитку Великолучківської сільської 

територіальної громади  на 2021 рік. 

На території сільської розташовані  сімнадцять   населених пунктів: 

В.Лучки, Ракошино, Кайданово, Руське, Бенедиківці. Чопівці, Домбоки, 

Кальник, Кузьмино, Медведівці, Руська Кучава, Шкуратівці Зняцьово, 

Вінково, Драгиня, Кінлодь, Червеньово. Загальна кількість населення, станом 

на 01.11.2020 року становить 22623 чоловік,  з них В.Лучки – 9029, Ракошино 

– 7437, Зняцьово – 4565, Кальник – 1542,  в тому числі: 23 учасників бойових 

дій війни в Афганістані, 60 учасників АТО (ООС), 35 ліквідаторів аварії на 

ЧАЕС;  226  багатодітних сімей, в  яких 1126  дітей, 96 дітей-інвалідів, 532 

інвалідів.  

  І. Оцінка економічного та соціального розвитку сільської ради 

Протягом січня-листопада 2019 року виконкомами Великолучківської,  

Ракошинської, Зняцівської, Кальницької  сільських рад, які ввійшли у 

Великолучкіцвську сільську територіальну громаду, проводилась значна 

робота спрямована на забезпечення зростання економіки сільської ради та 

вирішення проблемних питань в усіх галузях господарського комплексу 

сільської ради.   

  Серед платників, які забезпечують стабільні надходження до 

бюджету, є платники єдиного податку з фізичних та юридичних осіб і 

акцизного податку з реалізації суб’єктами господарювання роздрібної 

торгівлі під акцизними товарами. 

   Для мобілізації коштів до сільських бюджетів протягом року 

посилено контроль за повнотою сплати платежів до сільського бюджету, 

термінами укладення договорів оренди на земельні ділянки, та їх реєстрації. 

Проводилась робота щодо залучення до сплати земельного податку та 

орендної плати суб’єктів господарювання, які використовують земельні 

ділянки для здійснення комерційної або виробничої діяльності без 

офіційного оформлення. 

Серед основних чинників, які негативно впливають на наповнення 

бюджету є: 

-  приховування реальної заробітної плати суб’єктами підприємницької 

діяльності; 

-  використання земель без оформлення договорів оренди; 

-  відсутність ринку збуту виробленої продукції підприємствами 

сільського господарства та населення. 

Населення сільської ради становить на 01.12.2020 року – 22623 чоловік; 

народилось станом на 01.12.2020 р. – 268 дітей; померло на 01.12.2020 р  – 303 

громадян; зареєстровано шлюбів на 01.12.2020 р . –  64. На території сільської 

ради знаходиться 6830 домогосподарств, в тому числі: в с.В.Лучки – 2530, 

с.Кальник - 315, с.Кузьмино - 102, с.Медведівці - 175, с.Р. Кучава – 45, 

с.Шкуратівці -51, с.Зняцьово – 567, с.Вінково – 32, с.Драгиня -122, с.Кінлодь 



- 82, с.Червеньово – 562, с.Ракошино -1113, с.Бенедиківці – 220, с.Кайданово 

– 387, с.Домбоки – 82, с.Руське – 299, с.Чопівці – 146. На території 

Кальницької сільської ради знаходяться два багатоквартирні будинки. 

 Основним досягненням сільських рад в 2020 році є реалізація проектів: 

  Великолучкіська сільська рада: 

-     Проведено поточний  ремонт та підсипка вулиць 

Великолучківської сільської ради  на суму -729602,60 грн.  

-  Проведено грейдерування  вулиць Великолучківської сільської 

ради на суму – 18490,00 грн. 

- Капітальний ремонт вулиці Дружби в с.В.Лучки (якої) на суму – 

1027082,20 грн. 

- Виготовлено робочий проект та експертизу на будівництву 

вуличного освітлення в с.В.Лучки на суму – 36816,00 грн. 

- Здійснено  благоустрою кладовищ в с.В.Лучки на суму 167850,00 

грн. 

-  Проведено благоустрій вулиць ( прокопка канав, підсипка 

щебеня, обрізання кущів) на суму 352309,00 грн. 

-  проведено поточний ремонт дитячого майданчика в с.В.Лучки на 

суму 61472,00 грн. 

-  Проведено благоустрій стадіону в с.В.Лучки на суму 55050,00 

грн. 

-  Придбано спортивну форму для футбольних команд  на суму 

28050,00 грн. 

      Ракошинська сільська рада: 

-  проведено капітальний  ремонт вулиці Вишнева на суму 104371,20 

тис.грн. за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

- проведено капітальний  ремонт вулиці Виноградна  на суму 

290794,80 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

- проведено капітальний  ремонт вулиці Духновича на суму 

792042,00 тис.грн. за рахунок субвенції з районного бюджету. 

- проведено поточний ремонт електромережі адмінбудівлі 

Ракошинської сільської ради на суму 164917,20 тис.грн. за рахунок коштів 

загального фонду сільського бюджету. 

- проведено благоустрій кладовища в с.Ракошино (прохід між 

кладовищами та ворота) на суму 226898,11тис.грн. за рахунок коштів 

загального фонду сільського бюджету. 

- проведено поточний ремонт під’їзду до кладовища в 

с.Бенедиківці   на суму 74990,00 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду 

сільського бюджету. 



- встановлення системи відео нагляду на суму 198835,0 тис.грн. за 

рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

- проведено поточний ремонт вулиць Вайди, Травнева, Млинська, 

Спортивна на суму 199924,00 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду 

сільського бюджету. 

- придбано дизенфікуючі засоби та засоби дератизації на суму 

413400,00 тис.грн. за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

- проведено капітальний ремонт СБК с.Ракошино на суму 509348,0 

тис.грн. за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

      Зняцівська сільська рада: 

-  проведено грейдерування вулиць  та обрізка чагарників на суму  49956 

тис.грн. за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

- проведено поточний ремонт вулиць в с.Червеньово   на суму 49992 грн. 

за рахунок коштів загального фонду сільського бюджету. 

У  2020 році на території сільських рад, які ввійшли до складу сільської 

територіальної громади, створено умови для стабільного соціально-

економічного розвитку. Це відзначається підвищенням ефективності роботи 

реального сектору економіки, забезпеченням зростання внутрішнього 

попиту, підвищення соціальних гарантій та рівня життя. Характерною 

особливістю розвитку в поточному році є значне зростання соціальних 

виплат. Підвищення життєвого рівня населення реалізовано шляхом надання 

допомог, пільг, компенсацій, проведення перерахунку виплат 

малозабезпеченим сім’ям, інвалідам, учасникам АТО, одиноким матерям, 

розмір яких залежить від прожиткового мінімуму, запровадження пільг на 

житлово-комунальні послуги багатодітним сім’ям. У доповнення до заходів 

соціального захисту населення окремих категорій громадян, передбачених 

цільовими програмами, підтримка малозабезпечених громадян здійснювалась 

за рахунок коштів сільського бюджету: виконкомом Ракошинської сільської 

ради: надано допомогу на  поховання –  21,0 тис. грн.,  одноразова допомога 

учасникам АТО – 48,5  тис.грн., ліквідаторам аварії на ЧАЕС – 36,0 тис.грн. 

учасникам бойових дій в Афганістані – 12,0 тис.грн.,   дітям-інвалідам – 93,0 

тис.грн., інвалідам – 104000,0 тис.грн., мешканцям, які мають 80 і більше 

років –392 ,0 тис.грн., відшкодування за проведені операції 201020,0 тис.грн.) 

згідно затверджених місцевих програм, виконкомом Великолучківської 

сільської ради - надано матеріальну допомогу учасникам АТО та  учасникам 

бойових дій в Афганістані, ліквідаторам аварії на ЧАЕС на загальну суму – 

38,0 тис.грн, надано  матеріальну допомогу на поховання на суму - 36,0 

тис.грн.,  матеріальну допомогу важкохворим на суму - 41,0 тис.грн., 

виконкомом Зняцівської сільської ради  надано допомогу на поховання – 

24000,0т тис.грн., допомога воїнам афганцям, воїнам АТО, учасникам ЧАЕС 

– 21000,0 тис.грн. згідно затверджених місцевих програм. 

Зросла кількість створених на підприємствах, в установах та 

організаціях, а також фізичними особами, нових робочих місць, що сприяло 

розширенню сфери використання праці та підвищення рівня зайнятості 

населення. Капітальні інвестиції є головною формою реалізації стратегії 



економічного розвитку. Основними джерелами фінансування залишаються 

власні кошти підприємств, організацій та населення. 

Реалізацію державної політики в галузі культури територіальної 

громади здійснює  Ракошинський СБК, Великолучківський СБК, 

Великолучківська ДШМ та Ракошинська ДШМ, сільські бібліотеки та 

сільські клуби. При даних закладах діють гуртки художньої аматорської 

творчості. В Ракошинському будинку культури діє аматорський хоровий 

колектив. При бібліотеках діють гуртки ляльки і книги. Клубні працівники 

приймають участь у відзначенні всіх державних свят. Виконкомом сільської 

ради  вживались відповідні заходи, направлені на попередження насильства в 

сім’ях, запобігання бездоглядності, поліпшення становища дітей, підвищення 

гарантій додержання їх прав на здоровий фізичний та моральний розвиток. 

На території сільської ради є діти з сімей, які перебувають на 

профілактичному обліку  служби  у  справах  дітей, є  діти-сироти  та  діти, 

позбавлені  батьківського  піклування, які виховуються  в  сім`ях  опікунів  

та  піклувальників. Одним з основних напрямів в роботі з цими дітьми є 

захист їх  законних прав  на житло та майно. Протягом 2020 року фактів 

порушення житлових та майнових прав виявлено не було. Організація 

зайнятості неповнолітніх на території сільської ради здійснюється у 

відповідності до нормативно-правових актів. Станом  на  30.11.2020 року 

працюючих неповнолітніх  на  території  сільської  ради  не було. 

Аналізуючи стан виконання Програми, треба відмітити ключові проблеми 

територіальної громади, які впливають на темпи економічного зростання, а 

саме: 

- недостатній рівень реалізації інвестиційних проектів суб’єктів 

господарювання через відсутність потенційних інвесторів; 

- низька інвестиційна привабливість сільського господарства; 

- недостатнє фінансування цільових програм. 

Протягом поточного року зусиллями правоохоронних органів та при 

підтримці сільської ради не допущено дестабілізації оперативної обстановки 

на території сільської ради. При    виконкомі  сільської  ради  утворена  та   

адміністративна комісія. Засідання  проходять  по мірі поступлення 

адмінпротоколів. Протягом 11 місяців 2020 року до виконкомів сільських рад 

надійшло 33 адмінпротоколи, а саме В.Лучки – 15, Кальник – 3, Зняцьово – 3, 

Ракошино – 12. Адміністративними  комісіями при виконкомами сільських 

рад  проведено 18 засідань. 33 осіб було притягнуто  до  адміністративної  

відповідальності, з них:  накладено на 8 накладено штрафи. 

 

ІІ. Цілі та пріоритети на 2020 рік 

Метою і завданням Програми є  відновлення  сталого  економічного  

зростання, створення умов  для надходження вітчизняних інвестицій, 

формування  режиму максимального сприяння для бізнесу, зниження рівня 

бідності та підвищення соціальної захищеності жителів територіальної 

громади, розвиток гуманітарної сфери. 

Досягнення  зазначеної мети  у 2021 році планується  здійснити  

шляхом  реалізації таких пріоритетних напрямків: 



- зростання добробуту та підвищення життєвого  рівня  населення 

територіальної громади; 

- підвищення якості надання медичних та освітянських послуг; 

- продовження впровадження енергозберігаючих заходів у закладах 

бюджетної сфери; 

- створення умов для розвитку підприємницької діяльності, 

підвищення  інвестиційного  іміджу  сільської  ради; 

- раціональне використання бюджетних коштів, зміцнення бюджетної 

та фінансової дисципліни; 

- здійснення роботи в сфері природокористування та безпеки 

життєдіяльності людини шляхом реалізації державної політики у сфері 

захисту населення і території сільської ради від наслідків  можливих 

надзвичайних ситуацій; 

- створення дієвих механізмів для розвитку громадянського суспільства 

шляхом забезпечення підвищення якості управління, відкритості у діяльності 

виконкому сільської ради. 

Основними завданнями виконання Програми є: 

- завершення капітального ремонту СБК с.Ракошино в по вул.Перемоги, 

19 в с.Ракошино Мукачівського району; 

- благоустрій території центру в с.Ракошино, з влаштуванням літнього 

амфітеатру, автопарковок, території відпочинку, кругового руху, 

водовідведення (через співфінансування з словацьким містом-побратимом).  

- благоустрій центральних площ В.Лучки, Кальник, Зняцьово. 

- облаштування лавок та смітників в місцях масового скупчення 

людей по всій території ОТГ.  

- ремонти в ЗОШ та ДНЗ (встановлення протяжно-витяжної вентиляції, 

внутрішні ремонти, заміна електропроводки, реконструкція дахів, фасадів та 

приміщень, модернізація водопостачання та каналізації,оновлення системи 

отоплення, встановлення систем відео нагляду) по всій  території ОТГ. 

- облаштування спортивних та дитячих майданчиків на території 

навчальних закладів та ДНЗ Великолучківської ОТГ. 

- будівництво дошкільного навчального закладу в с.Зняцьово. 

- будівництво дошкільного навчального закладу в с.В.Лучки. 

- облаштування території дозвілля навколо Ракошинської  ЗОШ I-

IIIступенів (спортивні площадки, гральні майданчики, зони дозвілля, паркова 

територія). 

- будівництво мережі вуличного освітлення в населених пунктах 

Великолучківської ОТГ.  

- будівництво безпечних переходів та тротуарів, особливо, біля шкіл та 

дитсадків 

 

2.1. В соціальній сфері сільської ради 

Для збереження і відродження села (сіл), поліпшення якості 

та продовження тривалості життя населення, забезпечення сучасних умов 

проживання  Великолучківською сільською радою на 2021 рік передбачено 



здійснення Програми соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік. 

2.2. В гуманітарній сфері сільської ради 

На території  сільської  ради  діє  11 дошкільних навчальних закладів, 

який відвідує 732 дітей дошкільного  віку.   На території сільської ради 

діють:   Великолучківська ЗОШ І-ІІІ ступенів, Ракошинська ЗОШ І-ІІІ 

ступенів,  Кальницька ЗОШ І-ІІІ ступенів, Зняцівська ЗОШ І-ІІІ ступенів, 

Великолучківська ЗОШ І-ІІ ступенів,  Ракошинська ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Руськівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Червенівська ЗОШ І-ІІ ступенів, 

Медведівська ЗОШ І-ІІ ступенів, Червенівська ЗОШ І ступеня, Драгинський 

НВК школа-сад І-ІІ ступенів, Чопівський НВК школа-сад І ступеня в яких 

навчається  2799 учнів. Педагогічний колектив шкіл працюватиме над 

продовженням розвитку самоврядування учнів як засобу демократизації 

сучасної школи.  

На території Великолучківської сільської територіальної громади  

працює Ракошинська  АЗПСМ,  Великолучківська АЗПСМ, Зняцівська 

АЗПСМ, Кальницька АЗПСМ та шість  фельдшерсько-акушерських пунктів в 

селах Чопівці, Руське, Драгиня, Червеньово, Кузьмино, Медведівці.   На 

території сільської ради розташовані  магазини,  сільськогосподарські 

товариства, плодоконсервний завод, свинокомплекси, комбікормовий завод,  

тощо. 

Для забезпечення сталого функціонування  навчальних закладів  

планується  здійснити  наступні  заходи: 

  

2.3. Житлово-комунальне господарство, розвиток інфраструктури 

населених пунктів сільської ради 

          Для збереження і відродження сіл, забезпечення сучасних умов 

проживання та  розвитку  інфраструктури населених пунктів на території 

Великолучківської сільської територіальної громади на 2021 рік здійснити 

ряд практичних заходів передбачених населених пунктів Великолучківської 

сільської територіальної громади на 2021 рік. 

З метою розв'язання соціально-побутових проблем молодих сімей, 

багатодітних та інших незахищених категорій громадян сільської ради 

планується: виділення земельних ділянок під житлове будівництво 

та ведення  особистого селянського господарства. 

Невід’ємною частиною Програми економічного і соціального 

розвитку Великолучківської сільської територіальної громади є безумовне 

виконання  цільових програм: 

Програма розвитку фізичної культури та спорту у Великолучківській 

сільській раді на 2021 рік; 

 Програма соціального захисту населення «Турбота» 

Великолучківської сільської ради на 2021 рік; 

           Програма благоустрою населених пунктів Великолучківської сільської 

територіальної громади на 2021 рік; 

           



ІІІ. Фінансове забезпечення Програми 

Великолучківська сільська рада забезпечуватиме здійснення заходів 

щодо виконання Програми за рахунок коштів місцевого бюджету, 

централізованого забезпечення виконання програм, а також за рахунок 

коштів благодійних внесків підприємств всіх форм власності, що знаходяться 

на території сільської ради та коштів благодійних організацій. 

Для здійснення заходів щодо забезпечення виконання Програми на 

2021 рік планується використати коштів, всього: 900,0 тис.грн., а саме: 

сільського бюджету –  900,0 тис. грн. Протягом поточного року можуть 

вноситися зміни до Програми при збільшенні обсягів  фінансування. 

  

ІV. Координація та контроль  за  ходом виконання  Програми 

Контроль та  координацію за ходом виконання  Програми  здійснює  

виконавчий комітет  Великолучківської  сільської  ради. 

 

V. Очікувані  результати  виконання  Програми 

Виконання Програми дасть  змогу покращити гармонійний 

та скоординований розвиток Великолучківської сільської територіальної 

громади, всіх організацій  і  установ, навчальних  та культурно-

просвітницьких закладів, розташованих  на  її  території. Зміцнить 

матеріально-технічну базу закладів освіти і  культури. Сприятиме зростанню 

добробуту та підвищенню життєвого рівня населення територіальної 

громади. 

 

 

Сільський голова                                                          В.Коштура  
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